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Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19  

 
Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre naše zariadenie 
Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 976 69 Pohorelá, je riadne spracúvanie Vašich 
osobných údajov dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli 
informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 (GDPR) z 27.04.2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
(ďalej len „zákon“). Prevádzkovateľ zároveň pri svojich činnostiach postupuje podľa § 60 a) až 60 e) 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na dodržiavanie 
zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na 
socialne@dsspohorelskamasa.sk. 
 
Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám 
ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na 
mailovej adrese socialne@dsspohorelskamasa.sk  alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie). 
 
Kto spracováva Vaše osobné údaje? 
Prevádzkovateľ: 

Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 976 69 Pohorelá 
IČO: 00632325 
Kontakt na prevádzkovateľa: 048 / 619 61 26, dss1@post.sk 
Kontakt na zodpovednú osobu: socialne@dsspohorelskamasa.sk 
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
Aké osobné údaje spracovávame? 
 

Prevádzkovateľ o Vás spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:  titul, meno, priezvisko, 
dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, tel. kontakt, telesná teplota dotknutej osoby, údaje týkajúce 
sa cestovateľskej anamnézy, informácie o kontaktoch s osobami, ktoré majú potrvrdené ochorenie 
COVID-19 alebo majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, informácie týkajúce sa zdravia, zdravotného 
stavu a testovanie fyzických osôb vstupujúcich do priestorov Prevádzkovateľa v prípade, že tieto osoby 
neboli očkované alebo testované na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2. 
 
Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje? 
 

Vaše osobné údaje sa spracovávajú za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení pri ohrození 
verejného zdravia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Právnym základom pre spracúvanie 
osobných údajov je plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, prípadne výkonu verejnej moci v 
súlade s § 12 a §48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dôvodu zabezpečenia ochrany verejného zdravia je 
Prevádzkovateľ oprávnený sprístupniť alebo poskytnúť Vaše osobné údaje iným oprávneným subjektom 
podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a tiež v prípadoch 
zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. 
 
Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom? 
 

K osobným údajom môžu mať prístup v nevyhnutnom rozsahu nasledovné štátne orgány v súvislosti s plnením 
ich úloh podľa osobitných predpisov a dôležitých úloh vo verejnom záujme v súlade s osobitnými predpismi:  
 

- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,  

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, vrátane Policajného zboru, 

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

- Regionálne úrady verejného zdravotníctva,  
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- Iný oprávnený subjekt v rámci riešenia pandémie ochorenia COVID-19. 
 
Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín? 
 

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.  
 
Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané? 
 

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na plnenie úloh na úseku verejného zdravia, plnenia 
povinností podľa osobitných predpisov a opatrení na ich základe pri ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19. Doba uchovávania sa určuje v súlade s 
Registratúrnym plánom podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v tejto súvislosti prevádzkovateľ zohľadňuje aj 
požiadavky osobitných predpisov na uchovávanie osobných údajov, napríklad uchovávanie osobných 
údajov na účel a v rozsahu podľa §60 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
 
Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním? 
 

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle 
www.dsspohorelskamasa.sk ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť: 

 Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, 
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese 
zodpovednej osoby, písomne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

 Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, 
ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše 
osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. 
Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté 
elektronicky, ak to bude technicky možné.  

 Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a 
aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme 
sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie 
upravili, aktualizovali alebo doplnili.  

 Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, 
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie 
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme 
môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

 Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme 
prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré 
o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme 
využívať. 

 Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných 
údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však 
týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, 
ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

 Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich 
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod 
na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše 
osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný 
orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, 
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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Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti 
do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 
 
Dochádza  pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 
profilovania? 
Pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  nedochádza  k automatizovanému  rozhodovaniu vrátane 
profilovania. 
 
 


