Vážení zamestnanci, návštevníci priestorov CVTI SR
v súvislosti s pandémiou spôsobenou šírením vírusu SARS-CoV-2 (koronavírusu) vykonáva CVTI SR
preventívne a ochranné opatrenia pre zvýšenie ochrany pred koronavírusom a v záujme spomalenia
jeho šírenia. Za týmto účelom požadujeme predloženie certifikátu/ potvrdenia o negatívnom výsledku
testu na ochorenie COVID-19 k nahliadnutiu. Predloženie certifikátu / potvrdenia o negatívnom
výsledku testu na ochorenie COVID-19 je určené iba na kontrolu prostredníctvom neautomatizovaných
prostriedkov, po ktorej nenasleduje registrácia, dokumentácia alebo iné spracúvanie osobných údajov
jednotlivca.
Prosím prečítajte si informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov v zmysle čl. 13
nariadenia Európskeho parlamentu 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 aj ako „GDPR“).
1. Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta
7315/8A, 811 04 Bratislava, kontaktné údaje: tel. č. (sekretariát riaditeľa) 02/69 253 102, e- mail:
sekretariat@cvtisr.sk
2. Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@cvtisr.sk.
3. Účel spracúvania: ochrana zdravia zamestnancov opatreniami proti šíreniu koronavírusu
4. Právny základ spracúvania: plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“) a zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia“). Niektoré spracúvané osobné údaje sú údajmi osobitnej kategórie - údaje týkajúce sa zdravia
(napr. certifikát/ potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19). Na ich spracúvanie
uplatňujeme výnimku v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov
verejného záujmu v oblasti verejného zdravia).
5. Poskytnutie údajov dotknutými osobami (zamestnancami a návštevníkmi priestorov CVTI SR) je
v tomto prípade povinné. Je to potrebné na to, aby si prevádzkovateľ splnil svoje zákonné povinnosti.
Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení
nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám
prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika,
ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade
potreby prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.
6. Osobné údaje zamestnancov a návštevníkov priestorov CVTI SR budeme na tento účel spracúvať
po dobu do zrušenia účinnosti mimoriadnych preventívnych opatrení, ktoré boli vydané z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a
pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej
zdravotníckej organizácie.
7. Doba uchovávania osobných údajov: predloženie certifikátu/ potvrdeniu o negatívnom výsledku
testu na ochorenie COVID-19 je určené iba na kontrolu prostredníctvom neautomatizovaných
prostriedkov, po ktorej nenasleduje registrácia, dokumentácia alebo iné spracúvanie osobných údajov
jednotlivca, súvisiacu dokumentáciu nebudeme spracúvať ani uchovávať.
8. Príjemcovia osobných údajov: Iným príjemcom údaje neposkytujeme.

9. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
sa neuskutočňuje.
10. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
11. Dotknuté osoby majú nasledovné práva:








právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osoba má právo
na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa
článku 15 GDPR.
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba má právo na opravu
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.
Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez
zbytočného odkladu.
právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo
dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré
sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo dotknutej osoby posúdi
prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.

12. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214,
www.dataprotection.gov.sk.

