
Informácie pre dotknuté osoby – Opatrenia v rámci COVID-19 

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, čl. 13, 

Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) 
 

 Informácie podľa čl. 13, ods. 1 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. 

a) Prevádzkovateľ:  Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto 
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Mišáni 

b) Zodpovedná osoba: Ing. Linda Slúčiková 
Kontakty: mskomenskeho.knm@centrum.sk, 041/421 27 04 

c) Účel spracúvania osobných údajov 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov, žiakov, rodičov, zákonných zástupcov 
a návštevníkov  na účely súvisiace s prijatými preventívnymi opatreniami v oblasti verejného 
zdravotníctva a ochrany zdravia jednotlivcov 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov 
Právnym základom spracúvania je čl. 6, ods. 1 písm. c) (plnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa) v súbehu s písm. d) (ochrana životne dôležitých záujmov osôb) Nariadenia GDPR 
2016/679. Právnym základom nie je súhlas dotknutej osoby. Zákonná povinnosť prevádzkovateľa 
vyplýva z opatrení prijatých vládou SR, Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

d) Oprávnené záujmy 
Vo vzťahu k údajom súvisiacim s COVID-19 nie sú uplatňované oprávnené záujmy prevádzkovateľa. 

e) Kategórie príjemcov 
Prevádzkovateľ poskytuje zásadne údaje iba zákonom stanoveným príjemcom (úrad verejného 
zdravotníctva, prípadne konkrétny ošetrujúci lekár). 

f) Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani do 
medzinárodnej organizácie. 

 Informácie podľa čl. 13, ods. 2 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. 

a) Doba uchovávania osobných údajov  súvisiacich s COVID-19 je daná trvaním samotnej krízy. 
Spracúvané údaje majú dočasný charakter a budú uchovávané maximálne po dobu 1 mesiaca od 
ukončenia koronakrízy. 

b) Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných 
údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať 
spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov 

c) Dotknuté osoby sú informované, že v situácii spracúvania údajov súvisiacich s COVID-19 sa 
nevyužíva právny základ súhlasu dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu.  

d) Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. 
e) Poskytovanie údajov je zákonnou požiadavkou – poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie 

povinností prevádzkovateľa. V súčasnej situácii neposkytnutie údajov alebo poskytnutie 
nepravdivých údajov môže byť pokladané za priestupok proti zákonu o verejnom zdravotníctve. 

f) Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov súvisiacich s COVID-19 automatizované 
individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

 Informácie podľa čl. 13, ods. 3 Nariadenia 2016/679 - GDPR § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. 

 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súvisiace s COVID-19 iba na účely, na ktoré boli získané 
a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely 

 

 

Vyhlásenie. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že aj v situácii vyvolanej pandémiou COVID-19 dbá na 

dodržiavanie zásad, rešpektuje práva dotknutých osôb a zabezpečuje ochranu pri 

spracúvaní akýchkoľvek osobných údajov vrátane získavania a spracúvania osobných 

údajov súvisiacich s preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19. 
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