INFORMAČNÝ LIST O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV U PREVÁDZKOVATEĽA
CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SR, IČO: 31 671 047
kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna_osoba@chemosvit.sk, +421 52 715 2794

Účel spracúvania

Právny základ

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO
odber vzoriek biologického
legislatíva
materiálu, vyhodnocovanie
Zákon č. 576/2004 Z.z.
vzoriek, vystavenie certifikátu a o zdravotnej starostlivosti,
zabezpečovanie
službách súvisiacich
administratívnej podpory pri
s poskytovaním zdravotnej
diagnostike infekčného
starostlivosti a o zmene a doplnení
respiračného ochorenia COVID- niektorých zákonov za účelom
19
vyšetrenia osoby označenej za
možný zdroj rýchlo sa šíriacej
a život ohrozujúcej nákazy

Dotknuté osoby

Kategória OÚ

zamestnanci a ich bežné identifikačné a
rodinní príslušníci, kontaktné osobné
verejnosť
údaje: meno, priezvisko,
rodné číslo, bydlisko,
telefónne číslo
osobitná kategória
osobných údajov:
výsledok testu

Príjemcovia

Regionálny úrad
verejného
zdravotníctva

Doba uchovávania
OÚ

Prenos do
tretej
krajiny

2 roky od ich
získania alebo
opätovného použitia
pri evidencii

Požiadavka na
poskytnutie
OÚ

Automat.
individ.
rozhodov. /
profilovanie

zákonná
požiadavka

NIE

NIE

Aké máte práva?
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 používame – na aký účel, komu ich poskytujeme, ako dlho
ich uchovávame. 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 si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné
alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie opravili, 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 plnenie 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 na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme,
môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým
je:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; IČO: 36 064 220; 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).
Právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania - máte právo od nás žiadať informácie o tom, či Vaše osobné údaje využívame na automatizované
individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a ak tomu tak je, máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane
profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.

Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami u zodpovednej osoby prevádzkovateľa. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa
Vám poskytnú za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

