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Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou 

samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných 

údajov. 
 

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám 

ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme ak nás budete kontaktovať elektronicky na 

adrese obec@brekov.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie). 
 

Kto spracúva Vaše osobné údaje? 
 

Obec BREKOV, so sídlom Brekov č.226, 06601 Humenné, IČO: 00322831, spracúva Vaše osobné 

údaje ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

 

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete 

kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese zodpovednaosoba@ppprotect.sk. 

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a ako dlho ich budeme spracúvať ? 

 

Vaše osobné údaje ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúvame 

 

a) za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti (odber biologického materiálu a následnú diagnostiku 

infekčného respiračného ochorenia COVID-19) Vám ako pacientovi, vrátane Vašej identifikácie. 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre riadne poskytnutie 

zdravotnej starostlivosti; na tento účel budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 30 dní odo 

dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti 

b) Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané pri uplatňovaní našich právnych nárokov; na tento 

účel budú Vaše osobné údaje spracúvané do uplynutia premlčacej doby podľa príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, 

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov? 

 

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je: 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu. 
 

Pri spracúvaní na účely uplatňovania právnych nárokov je právnym základom verejný záujem. 

 

Aké Vaše osobné údaje spracúvame ? 

 

Spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: 

meno, priezvisko, rodné číslo, v prípade cudzinca a občana SR bez uvedeného rodného čísla (RČ) sa 

uvádza aj pohlavie a dátum  narodenia, miesto pobytu (aj obec), telefónne číslo, výsledok 

antigénového testu. 

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom ? 
 

Vaše osobné údaje budú ďalej poskytované príjemcom, ktorí majú zákonné oprávnenie: 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, NCZI.  
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Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín ?  

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.  

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním ? 

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 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 vymazanie 

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. 

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, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

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 

a oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie 

a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.   

Právo podať sťažnosť 

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,  

https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: 

statny.dozor@pdp.gov.sk.    

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete 

kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.   

  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete 

kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. 

 

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 

profilovania? 

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 

profilovania. 
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