
  

 

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRE DOTKNUTÉ OSOBY 

 podľa § 13 Naradenia EP a Rady  (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 19 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“) 

(ďalej len „Poučenie“) 

 

1.)  Zamestnanci zamestnávateľa  - Trnavská univerzita v Trnave, ktorí podliehajú testovaniu  (ďalej 

len „dotknutá osoba“ alebo „DO“) 

 

2.) Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Trnavská univerzita v Trnave 

      Hornopotočná 23, 918 43 Trnava  

      IČO :  31825249 

 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „TU“) 

 

3.) Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Trnavská univerzita v Trnave 

Zodpovedná osoba/DPO 

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 

dpo@truni.sk, tel.: +421 335939344.  

4.) Názov informačného systému v zázname o spracovateľských činnostiach 

Kontrola vstupu na pracoviská zamestnávateľa v režime OTP v zmysle zákona č. 412/2021 Z.z., ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s 3. vlnou pandémie ochorenia COVID-19, zákona č. 

355/2007 Z.z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení  a vyhlášky  ÚVZ č. 

264/2021 V.v. SR 

 

5.) Účel  a rozsah spracúvania osobných údajov: 

5.1. Kontrola dotknutej osoby v režime „testovaný“ sa uskutočňuje v súlade s § 1 ods.1 písm. c)  

Vyhlášky UVZ č. 264/2021 V.v. SR  a v súlade s bodom 14 Manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre 

zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 

19 (ďalej len „Manuál MHSR“) 

5.2. Ak sa DO podrobí testovaniu u zamestnávateľa, spracúvajú sa osobné údaje v súlade s bodom 18.  

Manuálu MH SR v rozsahu meno, priezvisko, dátum testovania, podpis zamestnanca, podpis 

autorizovanej osoby. 

5.3. Ak sa dala DO pretestovať prostredníctvom MOM, preukazuje sa vystaveným dokladom z MOM 

alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, do ktorej bol zaslaný výsledok testovania. Do evidencie 

prevádzkovateľa sa zaznamenáva výsledok testu v súlade bodom 18 Manuálu  MHSR. 

5.4. Na účely vystavenia potvrdenia o vykonaní testu sa spracúvajú osobné údaje vyplývajúce 

z Prílohy k Manuálu MHSR.  

 

6.) Právny základ (zákonnosť) spracúvania osobných údajov 

6.1. Spracúvanie osobných údajov DO sa uskutočňuje v papierovej forme. 

6.2. Právny základ pre spracúvanie údajov (bežné osobné údaje) 

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa (napr. zákon č. 311/2002 Z.z. Zákonník práce v zmysle ostatnej 

novely č. 412/2021 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z. o  ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška  ÚVZ č. 264/2021 V.v. a  Manuál  MHSR. 

6.3. Právny základ pre spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov (údaje týkajúce sa zdravia): 

čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR– spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností 

a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva 

(napr. zákon č. 311/2002 Z.z. Zákonník práce v zmysle ostatnej novely zákonom č. 412/2021 Z.z. 

a Manuál MH SR) 

čl. 9 ods. 1 písm. i) – verejný záujem v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným 

cezhraničným ochoreniam, na základe práva členského štátu (napr. zákon č. 355/2007 Z.z. o 

 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
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7.) Kategórie príjemcov osobných údajov dotknutej osoby 

Osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje tretej osobe s výnimkou kontroly zo strany orgánov verejnej 

moci (napr. Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva) alebo MH SR 

v súvislosti s preplatením nákladov testovania na pracovisku zamestnávateľa. 

 

8.) Prenos do tretej krajiny (vrátane existencie rozhodnutia EK o existencii rozhodnutia o primeranosti 

ochrany os. údajov) 

Neuskutočňuje sa  

9.) Doba uchovávania os. údajov 

- v období  od  29.11.2021  - 31.12.2021 (5 týždňov) prebieha zber údajov. Osobné údaje “testovaní“ 

u zamestnávateľa, ako aj v MOM, sa budú uchovávať do 31.1.2022 za účelom preplatenia nákladov 

testovania zamestnávateľovi zo strany MH SR. 

- od 1.1.2022 – 31.1.2022 (4 týždne) prebieha zber údajov, a to v súlade s Manuálom MH SR vydaným 

na základe uznesenia vlády SR č. 794 zo dňa 30.12.2021, k návrhu manuálu Ministerstva 

hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach 

podnikov na ochorenie COVID – 19. Osobné údaje “testovaní“ u zamestnávateľa, ako aj v MOM, sa 

budú uchovávať do 28.2.2022 za účelom preplatenia nákladov testovania zamestnávateľovi zo strany 

MH SR. 

-  

 

10.) Prístup k os. údajom 

Dotknutá osoba má právo na : 

i. prístup k svojim osobným údajom,  

ii. opravu osobných údajov,  

iii. obmedzenie spracúvania osobných údajov, a  

iv. podanie sťažnosti dozornému orgánu ( http://www.dataprotection.gov.sk. ), 

v. podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane OÚ. Vzor návrhu na 

začatie konania je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov 

( https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov ). 
 

11.) Informácia, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou  

Poskytovanie osobných údajov DO je zákonnou požiadavkou  a súvisí s kontrolou vstupu zamestnanca 

na pracovisko v zmysle zákona č. 412/2021 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti 

s 3. vlnou pandémie ochorenia COVID-19, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore a rozvoji 

verejného zdravia v platnom znení  a vyhlášky  ÚVZ č. 264/2021 V.v. 

 

12.) Existencia automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

 

Dotknutá osoba berie na vedomie plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa v rozsahu tohto 

Poučenia. 
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