
Informačná povinnosť územného spolku SČK Humenné, 
Kukorelliho 60, 066 01 Humenné, IČO 00416185 

Pri realizácii úloh a povinností územného spolku SČK Humenné (ďalej len „Prevádzkovateľ“) získavame Vaše osobné 
údaje a spracúvame v rámci plnenia povinností. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľa ste dotknutou osobou, 
t. j. osobou o ktorej sú získavané a spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Zásady ochrany osobných údajov 
Zabezpečenie ochrany osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri ich spracúvaní dôsledne dbáme na súlad  
s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (ďalej len „Nariadenie„) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).  

Prevádzkovateľ prijal príslušné technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje pred vymazaním, 
stratou, zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu. Zamestnanci prevádzkovateľa, ako aj jeho zmluvný partneri, sú 
zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. 

Vymedzenie pojmov 
„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len 
„dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na 
jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo 
sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 
„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, 
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, 
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo 
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo 
neautomatizovanými prostriedkami; 
„profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto 
osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo 
predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, 
osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom; 
„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo 
spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto 
spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na 
jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu; 
„porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému 
zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak 
spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim; 
„dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku. 

Účel spracúvania osobných údajov 
1) organizovanie, poskytovanie a sprostredkovanie zdravotnej pomoci formou vykonávania odberu vzoriek 

biologického materiálu, na zisťovanie protilátok proti SARS-CoV-2 prítomných v krvnom sére a plnej krvi 
pomocou testov COVID-19 IgM/IgG (ďalej len „diagnostické vyšetrenie“); 

2) internetová registrácia za účelom dohodnutia termínu testovania; 
3) spracúvanie účtovných dokladov. 

Právny základ 
- účel spracúvania 1), § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vyšetrenia osoby 



označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa 
šíriacou a život ohrozujúcou nákazou; 

- účel spracúvania 2), čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich 
osobných údajov; 

- účel spracúvania 3), spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 
ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 
- účel spracúvanie 1) a 2), poradové číslo (ID), meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a výsledok testu; 
- účel spracúvania 3) meno, priezvisko, bydlisko. 

Prenos osobných údajov mimo Európsku úniu sa neuskutočňuje 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania  

Doba uchovávania: 
- osobné údaje budú zlikvidované do 48 hodín po splnení ich účelu 1) a 2), (po vyhodnotení testu); 
- pri účely spracúvania 3) je doba uchovávania daná zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 

Okruh dotknutých osôb: 
- pre účel spracúvania 1) a 2), fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia testovania; 
- pre účel spracúvania 3), fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady. 

Osobné údaje nebudú poskytnuté iným Príjemcom osobných údajov pre účely spracúvania 1) a 2) 

Príjemcovia osobných údajov pre účely spracúvania 3): 
- Daňový úrad. 

Počas výkonu testovania môžete kontaktovať Prevádzkovateľa v súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov na 
jeho adrese prípadne e-mailom na adrese humenne@redcross.sk a zodpovednú osobu na adrese dpo@redcross.sk. 

Aké máte práva ako dotknutá osoba? 
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie 
o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej 
listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali 
elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré 
o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, 
neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, 
ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo 
je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné 
povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných 
údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle 
ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade 
podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok). 


