
 

 
 

Informačná povinnosť ÚVN SNP Ružomberok – FN 
voči testonavým osobám antigénovým testom na COVID-19 

Na základe nariadenia EÚ 2016/679 čl. 13 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 

č.18/2018 Z.z.“) 
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   Prevádzkovateľ : Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica (ďalej len ÚVN) 

ul. gen. Miloša Vesela 21 

034 26 Ružomberok 

IČO 31936415 

e-mail : info@uvn.sk  

tel. č. : 044 / 4382929 

Zodpovedná osoba : oou@uvn.sk, 044 / 4382907 

 

Účel a spôsob spracúvania osobných údajov 

▪ spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb poskytnutých dotknutou osobou v súvislosti s testovaním fyzických 

osôb antigénovým testom a 

▪ plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a súvisiacich predpisov 

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: 

- občan SR: poradové číslo, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, miesto pobytu, telefónne číslo, výsledok testu vo   
forme negatívny/pozitívny 

- cudzinec a občan SR bez rodného čísla: poradové číslo, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, pohlavie, 
miesto pobytu, telefónne číslo, výsledok testu vo   forme negatívny/pozitívny  

 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na bezpečnostné spracúvanie osobných údajov 

v súlade s príslušnou legislatívou. Prístup k osobným údajom majú len osoby poverené ÚVN, ktoré boli v rámci interných 

smerníc náležite poučené a ktoré podpísali prehlásenie o mlčanlivosti. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Plnenie povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1, písm. c) Zákona č. 18/2018 Z.z.: podľa § 2 ods. 3 

zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vyšetrenia osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život 

ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou a zákona č. 355/2007 Z. 

z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ako aj súvisiacich predpisov. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe plnenia zákonných povinností. Poskytnutie osobných údajov 

dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. V prípade ich neposkytnutia, nebude môcť dotknutá osoba testovaná 

antigénovým testom . 

 

Kategórie príjemcov osobných údajov  

▪ Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR – osobné údaje iba o pozitívnych osobách, 

▪ Národné centrum zdravotníckych informácií – agregované dáta, 

▪ iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva v zmysle osobitných predpisov 

 

Spracúvanie osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie (profilovanie) 

Osobné údaje testovaných osôb sa nikdy nepoužívajú za účelom automatizovaného individuálneho rozhodovania, čo 

znamená, že UVN nevytvára žiadne osobné profily testovaných osôb.  
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Poskytovanie osobných údajov mimo Európskej únie 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje pozitívne testovaných osôb sú poskytované Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý tieto údaje spracúva 

v zmysle osobitných predpisov, následne ÚVN podľa Zmluvy o spolupráci s MZ SR, ods. 2.1, písm. f) ako poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti osobné údaje dotknutých osôb v automatizovanej a neautomatizovanej podobe likviduje ihneď 

po splnení účelu plnenia predmetu tejto zmluvy. 

 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov : 

▪ právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej má ÚVN k dispozícii, 

ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje používané. Vo väčšine prípadov jej budú jeho osobné údaje 

poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o 

poskytnutie týchto informácií požiadala elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude 

technicky možné. 

▪ právo na opravu - ÚVN robí všetko preto, aby zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré 

o dotknutej osobe spracúva. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že údaje, ktorými ÚVN disponuje, sú nepresné, 

neúplné alebo neaktuálne, môže ÚVN požiadať, aby boli tieto informácie upravené, aktualizované alebo doplnené. 

▪ právo na výmaz (na zabudnutie) - dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, 

napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré ÚVN o nej získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu 

spracúvania. Právo dotknutej osoby však bude treba najprv potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 

okolností a záväzkov ÚVN. 

▪ právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať ÚVN, aby prestala 

používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď je pravdepodobné, že osobné údaje, ktorými o dotknutej 

osobe ÚVN disponuje, už nie je potrebné ďalej spracúvať. 

▪ právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov  

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že sú jeho osobné údaje spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže sa v 

prípade uplatnenia svojich práv obrátiť na zodpovednú osobu ÚVN (oou@uvn.sk, 044/4382907), prípadne podať 

sťažnosť priamo na dozorný orgán, ktorým je: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, 

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, 

e-mail : statny.dozor@pdp.gov.sk,  

web : https://dataprotection.gov.sk.  

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby tento spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

Viac informácii o ochrane osobných údajov sú dostupné na: http://www.uvn.sk/oou 
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