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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV_COVID 19 
 
 

1.Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov. 

Prevádzkovateľom osobných údajov je SBD III Košice, so sídlom Furčianska 60/1013, 040 14 Košice, 
IČO: 00 222 089, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel : Dr, vložka č. 914/V. 

Na SBD III Košice sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese gdpr@sbd3ke.sk  alebo na adrese 
SBD III Košice, Furčianska 60/1013, 040 14 Košice. 

SBD III Košice má tiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, čiže Data Privacy 
Officer, ktorý dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na túto zodpovednú osobu sa môžete 
kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese gdpr@sbd3ke.sk  alebo poštou na adrese SBD III 
Košice, Furčianska 60/1013, 040 14 Košice. 

2. Právny základ. 

Právny základ spracúvania:  

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 oochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov aovoľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie oochrane osobných údajov), 
najmä vzmysle zákonaoslužbách zamestnancovi apríslušných predpisov Európskej únie. Spracúvanie 
osobitnej kategórie osobných údajov /údaje týkajúce sa zdravia/  sú našou zákonnou povinnosťou , a to 
v súvislosti so zákonom: 

• č. 124/2006 Z. z., ktorým je zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého sme 
ako zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení 
nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

• zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorého sme 
povinný prijímať opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení. 

 

3. Aké osobné údaje spracúvame. 

V súvislosti so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov – v tomto prípade údajov, ktoré sa 
týkajú zdravia, opierame ich spracúvanie o príslušnú výnimku z článku 9 ods. 2 všeobecného nariadenia. 
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Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov: 

• Základné identifikačné údaje – meno a priezvisko 
• Kontaktné údaje –  telefónne číslo 

• Lokalizačné údaje – potvrdenie o prekročení hranice 
• Osobitná kategória osobných údajov – negatívne testy , teplota  

 
4. Na aký účel spracúvame osobné údaje. 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ochrany zdravia pri práci a na predchádzanie vzniku a šírenia 
prenosného ochorenia COVID 19. 

5. Kategórie dotknutých osôb. 

Okruh dotknutých osôb : 

• zamestnanci „pracovníci“ SBD III Košice 

• klienti „návštevníci“ prichádzajúci do objektu prevádzkovateľa  SBD III Košice. 

6. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje. 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 1 roka a pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp 
minimalizácie. 

7. Získavanie osobných údajov  

Osobné údaje získavame priamo od Vás dotknutých osôb. 

9. Práva, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov 

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva: 

• Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov 

• Právo na prístup k osobným údajom 

• Právo na opravu   

• Pravo na výmaz (právo byť zabudnutý) 

• Právo na obmedzenie spracúvania 
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• Právo na presnosť údajov 

• Právo namietať 

• Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na 

dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 

820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel.č.: +421/2/3231 3220, webové stránky 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 

 

11. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom.  

 

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ.  

Osobné údaje sa môžu poskytnúť ďalšiemu príjemcovi – Príslušném regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva. 

 

12. Kde nás môžete kontaktovať. 

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás 

kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese gdpr@sbd3ke.sk alebo písomne na adrese SBD III Košice, 

Furčianska 60/1013, 040 14 Košice. 

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 01.09.2020 


