
Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s opatreniami proti 
šíreniu ochorenia COVID-19 pri vstupe do priestorov zamestnávateľa od 

29.11.2021 
 
Vážený zamestnanec,  
týmto si Vám dovoľujeme poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov 
týkajúcich sa informácií vo vzťahu k ochoreniu COVID–19 v súlade s ustanoveniami 
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 (ďalej len 
„Nariadenie GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

 
PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVANIA A JEHO KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406 (ďalej len 
„mestská časť Bratislava-Dúbravka“) ako Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje 
dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia GDPR a v zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov. 

V prípade otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na 
zodpovednú osobu: Mgr. Mária Čajková, na e-mailovú adresu gdpr@dubravka.sk alebo 
telefonicky na tel. čísle 02/69202543.  

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ  

Účel spracúvania: Účelom spracúvania je splnenie povinnosti dočasného podmieňovania 
vstupu zamestnanca na pracovisko Prevádzkovateľa ako jeho zamestnávateľa preukázaním sa 
potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením                                         
o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie 
COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa, ktoré je platné 
v zmysle nariadeného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR prijatého na základe 
rozhodnutia vlády SR. Vyššie uvedené opatrenie bolo prijaté vyhláškou Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 264, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu 
vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“) 
u zamestnancov vstupujúcich do priestorov prevádzky a iných priestorov Prevádzkovateľa ako 
ich zamestnávateľa. Kontrola je realizovaná v rámci plnenia zákonných povinností 
Prevádzkovateľa  pri plnení opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 
a opatrení pri ohrození verejného zdravia.  

Právny základ: Plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR 
vyplývajúcich z nasledujúcich právnych predpisov:  

· § 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,  

· § 250b ods. (6) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,   

· Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia 
nariaďuje dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, prijatej na 
základe vyššie uvedených zákonov.  
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Rozsah spracúvaných osobných údajov: Bežné osobné údaje uvedené na príslušnom doklade 
(potvrdení špecifikovanom vyššie) a osobitná kategória osobných údajov – údaj o zdravotnom 
stave (údaj výsledku testu na ochorenie COVID-19, o prekonaní tohto ochorenia alebo 
o absolvovaní očkovania proti tomuto ochoreniu), pričom ako Váš zamestnávateľ disponujeme 
informáciou o vyššie uvedených skutočnostiach (Vašom zdravotnom stave), ktorá je potvrdená 
nahliadnutím do vyššie uvedených dokladov pri plnení našich zákonných povinností, 
v dôsledku vedomosti o údajoch povinne spracúvaných v rámci bežnej pracovnoprávnej 
agendy, napr. v súvislosti s Vašou PN alebo prekážkami v práci na Vašej strane v prípade, ak 
sa rozhodnete nepredložiť žiaden z vyššie označených dokladov a netestovať sa na pracovisku.  

Príjemcovia: Ing. Ľuboš Gašparovič, zamestnanec mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
poverený na spracovanie údajov o očkovaní a testovaní zamestnancov mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v zmysle kontroly dodržiavania OTP režimu pri vstupe na pracovisko 
a iných priestorov zamestnávateľa, ktorý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. 
Nevyhotovujeme kópie Vami predložených dokladov. 

Vaše osobné údaje nebudú poskytované do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií ani 
žiadnym ďalším organizáciám.     

Povinnosť poskytnúť údaje a doklady: Vyhláška nám ako zamestnávateľovi nariaďuje 
zakázať vstupy do prevádzkových priestorov spoločnosti pre osoby, ktoré sa nepreukážu 
žiadnym z vyššie uvedených dokladov a nebudú sa chcieť dať otestovať priamo na pracovisku 
na ochorenie COVID-19, pričom podľa Vyhlášky a vyššie uvedených právnych predpisov sme 
oprávnení do týchto dokladov nahliadať.  

Doba uchovávania: Údaje z Covid pasov uchovávame po dobu vyplývajúcu z osobitných 
predpisov, najdlhšie však do 30.04.2022, v zmysle kontroly dodržiavania OTP režimu pri 
vstupe na pracovisko a iných priestorov zamestnávateľa. Kontrolu vstupov spojenú 
s negatívnym výsledkom antigénového testu budeme vykonávať iba počas doby ustanovenej 
Vyhláškou, a to do zrušenia povinností uložených vyššie uvedenou Vyhláškou.   

Práva dotknutých osôb: Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich 
osobných údajov viacero práv, napr. právo na prístup k Vašim osobným údajom. Všetky bližšie 
informácie o Vašich právach v súvislosti s ich spracúvaním Prevádzkovateľom nájdete 
v kompletnej Informačnej povinnosti prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov 
zamestnancov a funkcionárov mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorú nájdete na 
organizačnom oddelení alebo zverejnenú na webovom sídle mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. 

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na webovom sídle mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a v listinnej podobe na organizačnom oddelení.  
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