
 

 

 

Vážený klient, 

 

ako Vaša zodpovedná osoba Vás pravidelne informujeme o aktuálnom dianí v oblasti ochrany osobných údajov. 

 

V súčasnosti čelí naša krajina, ale aj zvyšok sveta šíriacemu sa ochoreniu Covid – 19. V tejto nepriaznivej 

situácii pristúpila vláda Slovenskej republiky k zavedeniu viacerých operatívnych protiepidemických opatrení.  

 

Z dôvodu lepšieho zvládnutia pandemickej situácie sa regionálne úrady verejného zdravotníctva obracajú so 

žiadosťou o pomoc na školy a školské zariadenia. Z tohto dôvodu ste boli alebo môžete byť oslovený za účelom 

poskytnutia adekvátnej súčinnosti. Predmetom žiadosti o pomoc je vypracovanie zoznamu žiakov, ktorý 

obsahuje nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú žiaci, zákonní zástupcovia a ošetrujúci lekár 

žiaka: 

a) meno, priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska, zdravotná poisťovňa, telefónne číslo (len u plnoletých 

žiakov) žiaka, 

b) meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa zákonného zástupcu, 

c) meno, priezvisko ošetrujúceho lekára. 

 

Účel poskytnutia pomoci je vymedzený ako operatívne zabezpečenie spolupráce pri spracovávaní zoznamov. 

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na základe 

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

zákonov.  

 

Prevádzkovatelia, ktorí majú v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov status škôl a školských zariadení, sú povinní poskytnúť regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva potrebnú súčinnosť, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná z ich strany 

o prosbu o pomoc a nie o uloženie zákonnej povinnosti.  

 

Nakoľko aktuálna situácia je opätovne veľmi vážna a denné prírastky pozitívnych prípadov na ochorenie Covid-

19 pribúdajú, je povinnosťou každého z nás dodržiavať nariadenia a odporúčania krízového štátu i príslušných 

štátnych orgánov. 

 

Poskytnutie požadovaných údajov nie je len morálnou povinnosťou. Na takúto spracovateľskú operáciu myslí 

aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Vzhľadom na celosvetovú pandémiu je poskytnutie osobných údajov 

dotknutých osôb príslušným orgánom zákonné, pretože ich spracúvanie je nevyhnutné pre ochranu života 

a zdravia. Relevantným právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov - spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej 

osoby.  

 

Zákonnosť poskytnutia osobných údajov dotknutých osôb sa opiera aj o článok 9 ods. 2 písm. i) všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného 

zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne 

kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie 



 

 

alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd 

dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo. 

 

Zabúdať však netreba ani to, že v prípade poskytnutia vyššie uvedených osobných údajov dotknutých osôb 

dochádza k ich spracúvaniu. Na základe uvedeného máte ako Prevádzkovateľ v zmysle článku 13 všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov povinnosť oboznámiť dotknutú osobu o podmienkach spracúvania jej osobných 

údajov.  

 

Berúc do úvahy všetko uvedené Vám ako Vaša zodpovedná osoba odporúčame, aby ste regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva poskytli požadované osobné údaje dotknutých osôb, a to na právnom 

základe, ktorým je článok čl. 6 ods. 1 písm. d) v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. i) všeobecného nariadenia 

o ochrane údajov. Zároveň si Vám dovoľujeme zaslať oboznámenie pre dotknuté osoby, ktoré je 

potrebné pred samotným zberom osobných údajov predložiť dotknutým osobám. 

 

Prajeme Vám veľa zdravia a síl. Spoločne to zvládneme. 

 

S úctou  

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

osobnyudaj.sk, s.r.o. 

Ing. Tomáš Dopirák, generálny riaditeľ 


