
 
 
 

Informačná povinnosť ÚVN SNP Ružomberok – FN 
voči oprávnenej osobe zabezpečujúcej administratívne činnosti pri plnení úloh 

v súvislosti s testovaním obyvateľov na Covid-19  (nezdravotník) 
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 za účelom uzatvorenia Zmluvy o 
dobrovoľníckej činnosti v súvislosti s personálnym zabezpečením administratívnych činností pri testovaní fyzických osôb 
antigénovým testom. 
Rozsah spracúvaných osobných údajov: 
V minimálnom rozsahu na dosiahnutie účelu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, č. OP, tel. alebo emailový kontakt   
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. b) GDPR a § 13 ods. 1, písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z.: vyplývajúce zo  Zmluvy 
o dobrovoľníckej činnosti s dotknutou osobou o dobrovoľnej výpomoci ako oprávnená osoba zabezpečujúca administratívne 
činnosti pri testovaní obyvateľov na COVID-19. 
Právny základ spracúvania osobných údajov je požiadavkou prevádzkovateľa za účelom plnenia zmluvy s dotknutou osobou. 
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné  uzatvoriť dohodu o dobrovoľníckej činnosti na 
vykonávanie úlohy oprávnenej osoby zabezpečujúcej administratívne činnosti pri testovaní fyzických osôb na COVID-19. 
Kategórie príjemcov osobných údajov  
Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi v zmysle osobitných predpisov. 
Spracúvanie osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie (profilovanie) 
Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.  
Poskytovanie osobných údajov mimo Európskej únie 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. 
Doba uchovávania osobných údajov: 
Po dobu zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení. 
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov : 
▪ požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby 
▪ požadovať od prevádzkovateľa opravu svojich osobných údajov (aktualizáciu, doplnenie a pod.) 
▪ právo na obmedzenie spracúvania – ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné 

údaje dotknutej osoby 
▪ právo požadovať od prevádzkovateľa informácie, ktoré osobné údaje o nej spracúva a ktoré prevádzkovateľovi poskytla.  
   Prevádzkovateľ poskytne požadované informácie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, 

pokiaľ dotknutá osoba 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 podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov  
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jeho osobné údaje sú 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 
 

mailto:info@uvn.sk
mailto:oou@uvn.sk
mailto:oou@uvn.sk
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/

