INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – VAKCINAČNÉ CENTRUM TRENČÍN
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov pri prevádzke vakcinačného centra proti ochoreniu
COVID-19 v Trenčíne (ďalej ako „Vakcinačné centrum“) je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej
stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), ktorý bol na základe poverenia
Ministra zdravotníctva SR zo dňa 11.02.2021 poverený zabezpečením koordinácie pri očkovaní proti ochoreniu
COVID-19 v jeho územnej pôsobnosti a spoluprácou pri zriadení a koordinácií prevádzky veľkokapacitného
očkovacieho centra.
Prostredníctvom tohto dokumentu si Vás Prevádzkovateľ dovoľuje informovať o tom, ako budú Vaše osobné
údaje spracúvané, aké práva v súvislosti s takýmto spracúvaním máte a tiež o ďalších potrebných skutočnostiach
v zmysle príslušných právnych predpisov.
Pri spracúvaní osobných údajov pri prevádzke Vakcinačného centra sú prostriedky a účely spracúvania Vašich
osobných údajov určené okrem Prevádzkovateľa aj ďalším subjektom – Nemocnicou s poliklinikou so sídlom
v Považskej Bystrici, Nemocničná 986/1, 017 06 Považská Bystrica, IČO: 00 610 411 (ďalej ako „NsP PB“), ktorý
vystupuje v postavení spoločného prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ a NsP PB spolu uzatvorili dohodu spoločných
prevádzkovateľov podľa čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 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 ako „Nariadenie“), v ktorej si vymedzili vzájomné
zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov, najmä:



informačnú povinnosť voči dotknutým osobám plní Prevádzkovateľ prostredníctvom tohto dokumentu,
ako kontaktné miesta, na ktoré sa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov
obrátiť, budú slúžiť za Prevádzkovateľa kontaktné údaje uvedené nižšie a za NsP PB kontaktná adresa NsP PB
a jeho zodpovednej osoby kordik@osobnyudaj.sk.

Okrem NsP PB je zdravotná starostlivosť vo Vakcinačnom centre (samotný výkon očkovania a následné vedenie
zdravotnej dokumentácie) vykonávaný okrem NsP PB ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj inými
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (doktormi a zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí majú povolenie na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle príslušných právnych predpisov), ktorí spracúvajú Vaše osobné
údaje na základe ustanovení príslušných právnych predpisov ako samostatní prevádzkovatelia.
Ako môžete Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu kontaktovať?
Prevádzkovateľa môžete kontaktovať písomne alebo osobne (v prípade, ak osobný kontakt nie je obmedzený
v dôsledku rozhodnutí príslušných orgánov verejnej moci) na adrese K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu info@tsk.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 032 65 55 111. Vo
veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú
osobu Prevádzkovateľa e-mailom na e-mailovej adrese osobneudaje@tsk.sk alebo telefonicky na telefónnom
čísle 00 421 32 65 55 233.
ÚČELY SPRACÚVANIA, PRÁVNE ZÁKLADY NA ICH SPRACÚVANIE A DOBA UCHOVÁVANIA
Vaše osobné údaje budú pri prevádzke Vakcinačného centra spracúvané na, v súlade so zásadou zákonnosti, na
nasledujúce účely:

ÚČEL SPRACÚVANIA

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVANIA

DOPLŇUJÚCA
INFORMÁCIA

Evidencia osôb prihlásených
na očkovanie proti ochoreniu

Článok 6 ods. 1 písm. e)
Nariadenia - spracúvanie

Covid – 19 vo Vakcinačnom
centre,
overenie
identity

je nevyhnutné na splnenie
úlohy
realizovanej
vo

Do vykonania očkovania
a splnenia
príslušných
administratívnych
povinností

Prístup
k Vašim
osobných
údajov
majú iba poverený
a poučený
zamestnanci
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prihlásených
koordinácia

osôb,
vo

verejnom záujme alebo pri
výkone
verejnej
moci

centre
a
komunikácie

zverenej prevádzkovateľovi
(vyplývajúce
z poverenia

očkovania

Vakcinačnom
zabezpečenie

s príslušnými orgánmi štátnej
správy (MZ SR, ÚVZ a NCZI)

(pracovníci, vrátane
dobrovoľníkov)
Prevádzkovateľa,
NsP PB a ostatných
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti

MZ SR)

ako
prevádzkovateľmi
príslušných
zákonných
registrov
Vedenie

predpísanej

Článok 6 ods. 1 písm. c)

zdravotnej
dokumentácie
týkajúcej sa očkovania podľa

Nariadenia – spracúvanie
je vykonávané pri plnení

príslušných ustanovení zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej

zákonných
povinností
vyplývajúcich z príslušných

starostlivosti,
službách
súvisiacich
s poskytovaním

právnych predpisov, najmä
Zákona
o zdravotnej

zdravotnej
a o zmene

starostlivosti
a doplnení

starostlivosti

niektorých
neskorších

zákonov v znení
predpisov (ďalej

ako „Zákon o zdravotnej
starostlivosti“)

Počas dôb stanovených
Zákonom
o zdravotnej
starostlivosti (20 rokov
odo
dňa
poskytnutia
zdravotnej starostlivosti, ak
vyššie uvedený právny
predpis neustanovuje inak)

Prístup
k Vašej
zdravotnej
dokumentácií majú
výlučne
poskytovatelia
zdravotnej
starostlivosti
(zdravotnícky
pracovníci
NsP
a ostatných
poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti
vo
Vakcinačnom
centre)
a výlučne
pre
účel
administratívnej
kontroly uvedených
údajov aj lekár
samosprávneho
kraja
a ním
poverené osoby

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZDROJ
Prevádzkovateľ, spolu s NsP PB spracúva na vyššie uvedené účely spracúvania výlučne také osobné údaje, ktoré sú
nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného účelu spracúvania, vždy v súlade so zásadou minimalizácie osobných
údajov, konkrétne:
 osobné údaje uvedené v registračnom formulári na očkovanie - názov očkovacieho miesta, meno, priezvisko,
rodné číslo, telefónne číslo, e-mail, dátum a čas objednania, kód zdravotnej poisťovne, adresa bydliska a
 osobné údaje, ktorých spracúvanie pri vedení zdravotnej dokumentácie vymedzuje osobitný zákon (najmä § 19
Zákona o zdravotnej starostlivosti, ku ktorým patria aj osobitné kategórie osobných údajov – údaje
o zdravotnom stave).
Vaše osobné údaje uvedené v registračnom formulári na očkovanie získava Prevádzkovateľ (spolu s NsP PB)
prostredníctvom aplikácie „Moje ezdravie“ od prevádzkovateľa tejto aplikácie, ktorým je Úrad verejného
zdravotníctva, spolu so zmluvne povereným prevádzkovateľom, ktorým je Národné centrum zdravotníckych
informácií (ďalej ako „NCZI“). Údaje týkajúce sa Vašej anamnestickej situácie získava Prevádzkovateľ priamo od
Vás prostredníctvom formulára, ktorý vypĺňate.
Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zmysle
príslušných právnych predpisov a na zabezpečenie prevádzky Vakcinačného centra.
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A PROFILOVANIE
Vaše osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely budú spracúvané výlučne poverenými a poučenými
zamestnancami a pracovníkmi Prevádzkovateľa a zamestnancami NsP PB. Okrem týchto osôb budú Vaše osobné
údaje, vrátane údajov o zdravotnom stave, poskytované ostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
(lekárom v postavení samostatných prevádzkovateľov), ktorí budú vo Vakcinačnom centre poskytovať zdravotnú
starostlivosť (očkovať).
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Vaše osobné údaje budú na základe príslušných právnych predpisov poskytnuté rôznym štátnym a verejným
orgánom, ktoré sú oprávnené získať prístup k Vašim osobným údajov (najmä MZ SR a NCZI ako prevádzkovatelia
národných elektronických zdravotných registrov v zmysle príslušných právnych predpisov).
Vaše osobné údaje nebude Prevádzkovateľ prenášať do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. Pri
spracúvaní Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely neprichádza k profilovaniu ani k inému
automatizovanému rozhodovaniu, prostredníctvom ktorého by prichádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných
aspektov.
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia viacero práv, ktoré si môžete voči Prevádzkovateľovi v súvislosti so
spracúvaním Vašich osobných údajov uplatniť:
Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo
získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či
spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo
získať prístup k týmto osobným údajom a informácie
podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám
poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne
používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate
o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte
právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie
Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad
v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov
alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate
o obmedzenie
spracúvania,
prípadne
ak
Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na
účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na
preukázanie,
uplatňovanie
alebo
obhajovanie
právnych
nárokov.
Prevádzkovateľ
obmedzí
spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to
požiadate.
Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností
máte právo na prenos osobných údajov inému
prevádzkovateľovi,
ktorého
určíte.
Právo
na
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré
Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste
Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej
ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak
Prevádzkovateľ
spracúva
osobné
údaje
automatizovanými prostriedkami.
Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak
máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané
v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa
so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava
27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02
3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti,
úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal
Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá
osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné
údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez
zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných
údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad
v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na
účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo
spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné
posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia,
kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov
bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť
Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade
nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti
o vymazanie osobných údajov.

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených
v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám Prevádzkovateľ poskytne bezplatne. Za
určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je
Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám bude poskytnutá
do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený
predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb,
najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude vždy informovať.
Okrem vyššie uvedeného si môžete Vaše práva, v súlade s čl. 26 Nariadenia, uplatniť aj na kontaktných adresách
NsP PB, ako spoločného prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.
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