
Informovanie o spracúvaní osobných údajov 
v súvislosti s podávaním žiadostí o povolenie na prevádzkovanie 

mobilného odberového miesta  
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave (ďalej: „RÚVZ“) informuje v súlade 
s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej: 
„GDPR“) osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi žiadateľa o povolenie prevádzkovania mobilného 
odberového miesta (ďalej: „dotknuté osoby“), že ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia GDPR 
spracúva ich osobné údaje, pričom uplatňuje tieto zásady:  
 
Zákonnosť -  právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti RÚVZ 
podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov s nadväznosťou na ustanovenie §15a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej: „zákon č. 578/2004 Z.z.).  
 
Účel spracúvania – podanie žiadosti, schválenie a vydanie rozhodnutia o povolení k prevádzkovaniu 
odberového miesta; osobné údaje dotknutých nebudú spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s 
týmto účelom. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou na 
dosiahnutie účelu spracúvania. 
 
Minimalizácia osobných údajov – osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané výlučne v rozsahu 
ktorý je vymedzený §15a ods. 3 písm. a) zákona č. 578/204 Z.z.    
 
Zásada správnosti – na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu sú spracúvané iba správne a aktuálne 
osobné údaje dotknutých osôb. Pokiaľ sa nepreukáže inak, za správne údaje sú považované údaje, 
ktoré boli poskytnuté dotknutou osobou v žiadosti o povolenie k prevádzkovaniu mobilného 
odberového miesta.  

 
Minimalizácia uchovávania osobných údajov – RÚVZ je oprávnený uchovávať osobné údaje 
dotknutých osôb vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu počas trvania doby nevyhnutnej na 
splnenie účelu. Po vydaní rozhodnutia budú všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje uchovávané 
vo forme registratúrnych záznamov a po uplynutí úložnej doby 10 rokov budú zlikvidované. 

 
Zásada integrity a dôvernosti - RÚVZ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov dotknutých osôb 
a dodržiava bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie ich ochrany; osoby, ktoré prichádzajú do styku 
s osobnými údajmi boli poučené o zásadách spracúvania osobných údajov a najmä o povinnosti 
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch dotknutých osôb v súlade s § 79 zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Zverejňovanie a poskytovanie osobných údajov tretím stranám – vydané rozhodnutie o povolení 
na prevádzkovanie mobilného odberového miesta s osobnými údajmi dotknutých osôb v rozsahu 
podľa §15a ods. 3 písm. a) zákona č. 578/204 Z.z. bude doručené subjektom: Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, a.s. (OVM), Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Union 
zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM), Karadžičova 10, 81453 Bratislava, územne príslušný orgán miestnej 
samosprávy (mesto /obec), územne príslušný  samosprávny kraj, Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava - mestská časť Ružinov, DÔVERA zdravotná poisťovňa, 
a.s. (OVM), Einsteinova, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, územne príslušný daňový úrad, 
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26, 81109 Bratislava - mestská 
časť Staré Mesto, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 82467 Bratislava - mestská časť 
Ružinov a tiež zverejnené na webovom sídle RÚVZ.    
 
Informovanie o právach dotknutých osôb – dotknuté osoby majú právo na informovanie o 
spracúvaní ich osobných údajov, najmä na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu a tiež právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu v prípade zistenia, že ich osobné údaje boli spracúvané v rozpore 
s nariadením GDPR alebo  zákonom o ochrane osobných údajov; dozorným orgánom pre podávanie 
sťažností 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.  
 
Za účelom plnenia úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR určil 
RÚVZ zodpovednú osobu:  
Ing. Ivan Kolka, e-mail: ivan@kolka.sk 


