
 

 
 

Informačná povinnosť ÚVN SNP Ružomberok – FN 
voči zdravotníckym zamestnancom mobilných odberových 

miest pre testovanie osôb antigénovými testami 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 

▪ plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) v súvislosti s celoplošným testovaním fyzických osôb 

na Slovensku antigénovým testom na COVID-19. 

Okruh dotknutých osôb 

▪ zdravotnícki zamestnanci (ďalej len zdravotníci), ktorí uzavreli z ÚVN dohodu o pracovnej čínnosti v súvislosti s 

testovaním fyzických osôb na mobilných odberových miestach (ďalej MOM) antigénovým testom na COVID-19. 

Typy spracúvaných osobných údajov 

▪ meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna 

príslušnosť, štátne občianstvo, bydlisko, pohlavie, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 

priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte 

fyzickej osoby a ďalšie údaje určené osobitnými zákonmi potrebné pre vedenie personálnej a mzdovej agendy. 

Zásady ochrany osobných údajov 

Pri spracúvaní osobných údajov zdravotníckych zamestnancov sa aplikujú primerané bezpečnostné opatrenia tak, ako 

sú definované v § 42 Zákona č. 18/2018 Z. z. Ide o administratívne, personálne a technologické opatrenia, ktoré 

zodpovedajú požiadavkám v časti Opatrenia na zníženie rizík pre práva fyzických osôb podľa Vyhlášky Úradu na ochranu 

osobných údajov č. 158/2018 o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov. 

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 

Osobné údaje sú spracúvané na základe účelov definovaných v osobitných právnych predpisoch, medzi ktoré patria : 

▪ Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 

▪ Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, 

▪ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, 

▪ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 

▪ Zákon č. 577/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, 

▪ ďaľšie pracovnoprávne predpisy. 

Kategórie príjemcov osobných údajov pacientov 

▪ sociálna poisťovňa, 

▪ zdravotné poisťovne, 

▪ príslušný daňový úrad, 

▪ iné subjekty, určené osobitnými predpismi. 

mailto:info@uvn.sk
mailto:oou@uvn.sk


2 | 2 

 

Spracúvanieosobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie (profilovanie) 

Osobné údaje zdravotníckych zamestnancov sa nikdy nepoužívajú za účelom automatizovaného individuálneho 

rozhodovania, čo znamená, že UVN nevytvára žiadne osobné profily dotknutých osôb.  

Poskytovanie osobných údajov mimo Európskej únie 

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

Doba uchovávania osobných údajov pacientov : 

▪ dokumentácia sociálneho a zdravotného poistenia – do 70 rokov veku, 

▪ údaje o daňových preddavkoch a o daňovom bonuse – do 10 rokov po záverečnom vyúčtovaní dane z príjmov, 

▪ ostatné údaje – do 3 rokov po skončení pracovného pomeru, 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov : 

▪ požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby. 

▪ požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov a požadovať od prevádzkovateľa 

obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť 

prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje Právo dotknutej osoby však bude treba najprv potrebné posúdiť z 

pohľadu všetkých relevantných okolností a záväzkov ÚVN, 

▪ právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je právnym 

základom spracúvania, 

▪ právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože popisovaná 

činnosť spracúvania neobsahuje automatizované rozhodovanie, 

▪ právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému 

prevádzkovateľovi nie je možné uplatniť, pretože právnym základom je zákonná povinnosť prevádzkovateľa ich 

spracúvať, 

▪ právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je 

bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby. 

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 spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
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