
Informačná povinnosť prevádzkovateľa 

 
podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 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 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z. 

(ďalej len „Zákon“) 
 

Identifikačné údaje a kontaktná adresa prevádzkovateľa: Ministerstvo obrany Slovenskej 

republiky, Kutuzovova 8, 832 47, IČO: 30845572 

Kontaktné údaje: elena.soltysova@mod.gov.sk; tel: 0960 311 734 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedna.osoba@mil.sk, 0903 820 130, tel.: 0960 501 473 

 

Zámer spracúvania: zníženie nebezpečenstva šírenia prenosného ochorenia COVID-19 
 

Účel: Podmienenie vstupu zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa v režime OTP 
 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, hodnosť, meno, priezvisko, osobné číslo, dátum 

očkovania proti COVID-19, dátum prekonania COVID-19, dátum vykonania testu na COVID-19 (RT-

PCR; LAMP; antig.; nazálny/ nie starší ako 7 dní a výsledok testu v tvare neg/poz.  
 

Doba spracúvania osobných údajov: do uplynutia zavedeného režimu OTP podmienky vstupu na 

pracovisko; príp. doby určenej osobitnými predpismi /najviac do 30.04.2022 - §252r zák. č. 311/2001 

Z.z. a §235h ods. 4 zák. č. 281/2015 Z.z./ 
 

Ďalšie informácie: Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) a i) Nariadenia 

[§16 ods. 2 písm. b) a j) Zákona] v zmysle zákona č. 412/2021 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19: podľa §48 ods. 4 písm. ab) zákona 

č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky č. 264 Úradu verejného zdravotníctva SR zo 

dňa 24.11.2021 a Uznesenia vlády SR č. 695/2021, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v platnom znení 

a súvisiacich legislatívnych noriem.  

V prípade ak dotknutá osoba nepredloží doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu, 

nebude jej umožnený vstup na pracovisko a výkon práce, čo je klasifikované ako prekážka na strane 

zamestnanca bez náhrady mzdy /§ 250b  ods. 6 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce; § 235h ods. 1 a 3 

zák. č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe PvV/. 

Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje tretej strane ani do tretej krajiny. Prevádzkovateľ osobné 

údaje poskytne iba subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi 

z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Osobné 

údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.  

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom prijal primerané organizačné a technické opatrenia na bezpečné 

spracúvanie osobných údajov na zabezpečenie ochrany práv dotknutej osoby.  

Na základe písomnej žiadosti poštou, mailom alebo osobne u zodpovednej osoby prevádzkovateľa má 

dotknutá osoba právo žiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo 

doplnenie. Dotknutá osoba má všetky práva vzťahujúce sa na predmetný účel spracúvania osobných 

údajov vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.  

Bližšie informácie o podmienkach a právach pri spracúvaní osobných údajov sú dostupné: 

https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že došlo 

k porušeniu jej práv pri spracúvaní osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 

100 zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

27, tel.: +421 2 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe 

informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 

Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom prevádzkovateľ 

informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, spolu 

s dôvodmi predĺženia lehoty. Tieto informácie sa dotknutej osobe poskytnú bezplatne a spôsobom, akým 

o ne požiadala, ak dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob ich poskytnutia.  

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať 

na mail: zodpovedna.osoba@mil.sk alebo tel.: 0903 820 130. 
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