
ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len                
„zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné           
nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:  

ASMEA s.r.o., so sídlom Štefánikova 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 711 019, DIČ:             
2020265170, IČ DPH: SK 2020265170, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri          
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 14046/B 
 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
 
Štatutárny orgán: MUDr. Ján Goljer, CSc, konateľ 

 
Kontaktné údaje: info@viaclinic.sk 

Tel: 0903 460 222 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä: 

a) Vykonanie testovania na prítomnosť ochorenia COVID – 19, 
b) Ochrana života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19, 
c) Vedenie evidencie žiadostí o vyšetrenie na ochorenie COVID – 19, 
d) Koordinácia odberov pre účely vyšetrenia na ochorenie COVID – 19, 
e) Poskytovanie údajov tretím stranám na základe všeobecne záväzných právnych         

predpisov, 
f) Oznámenie výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID – 19 dotknutej osobe, 
g) Štatistické evidencie. 

 

NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU A ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu COVID – 19 

Meno a priezvisko, adresa bydliska (ulica, číslo, PSČ, obec, štát), rodné číslo, zdravotná            
poisťovňa, e-mail a telefón a údaje, ktoré sú výsledkom Testovania, t.j. informácie           
o dátume, čase a mieste Testovania a jeho výsledku (pozitívny, negatívny). 

 

 

PODROBNOSTI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 



Gestor: Via Clinic, premium medica care 

Začiatok spracúvania OU: 26.10.2020 

Právny základ spracúvania:  

- § 13 ods. 1 písm. c), d), e) zákona o ochrane osobných údajov (18/2018 Z.z) a čl. 6                
ods. 1 písm. d) a e) Nariadenia GDPR 

- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (najmä §§           
12, 51 a 52) 

- Súhlas dotknutej osoby 

 

OPIS KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSOB 

Fyzické osoby testované na prítomnosť vírusu SARS – Cov-2. 
 

VŠEOBECNÝ OPIS TECHNICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ 

Test uskutočniteľnosti. Bezpečnostný projekt.  
Prevádzkovateľ ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má zavedený systém ochrany         
osobných údajov vo svojich informačných systémoch. Udržiava a zdokonaľuje systém         
elektronických a mechanických prostriedkov ochrany osobných údajov. Sú zavedené        
šifrovacie prostriedky a antivírové prostriedky ochrany elektronicky vedených údajov.  
Prevádzkovateľ prijal organizačno-technické opatrenia, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú        
ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred          
ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými              
údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých            
povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 
 

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Do doby skončenia núdzového stavu a mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID          
– 19 a šesť mesiacov po tomto čase. V prípade ak dotknutá osoba bude zároveň pacientom              
Prevádzkovateľa, výsledok testu – pozitívny bude spracúvaný po dobu vedenia zdravotnej           
dokumentácie týkajúcej sa daného pacienta.  
 
 
SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

- Identifikácia osoby objednávajúcej sa na Testovanie, 
- Identifikácie osoby prichádzajúcej na Testovanie 
- Pripojenie platby za Testovanie ku konkrétnej osobe 
- Vrátenie platby v prípade zrušenia zmluvy 
- Pripojenie výsledkov Testovania ku konkrétnej osobe 
- Oznámenie výsledkov Testovania konkrétnej osobe 
- Oznámenie výsledkov Testovania orgánom verejnej moci v prípade zákonnej povinnosti 
- Vedenie zdravotnej dokumentácie 

OKRUH PRÍJEMCOV 



V prípade aj to stanoví všeobecne záväzný právny predpis, osobné údaje môžu byť            
odovzdané: 

- Národné centrum zdravotníckych informácií,  
- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
- Polícia SR, 
- Záchranná zdravotná služba, 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 
- Iné orgány verejnej moci ktoré na prijatie oprávňuje všeobecne záväzný právny           

predpis. 

 

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  A PRENOS DO INÝCH KRAJÍN 

Osobné údaje Poskytovateľ nezverejňuje, ani neprenáša do iných krajín. 

 

AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ? 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte podľa Zákona najmä nasledujúce            
práva: 

a) Právo na informácie 

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo na informácie, ktoré            
stanovuje Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom je           
Prevádzkovateľ povinný prijať vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutej osobe          
poskytol. Informácie budú poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo         
v listinnej forme. Informácie budú poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej        
a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. 

b) Právo na prístup k údajom 

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo získať od Prevádzkovateľa            
potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúva,             
táto osoba má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené            
zákonom.  

c) Právo na opravu 

Každá osoba má právo, aby sme spracúvali iba jej správne a aktuálne údaje. Ak             
Prevádzkovateľa o to požiada, musí nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.  

d) Právo na vymazanie 

V prípadoch podľa § 23 ods. 2 písm. a) až f) Zákona o ochrane osobných údajov má               
osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na vymazanie jej osobných údajov.  

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá           
osoba uplatnila právo na výmaz a ak:  



- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov           

vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené         

dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie          
osobných údajov, 

- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, 
- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu           

alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 
- sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 

Ak sú splnené vyššie uvedené zákonné podmienky, Prevádzkovateľ je povinný splniť           
zákonnú povinnosť a údaje vymazať.  

e) Právo na obmedzenie spracúvania 

V prípadoch podľa § 24 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o ochrane osobných údajov, má               
dotknutá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na obmedzenie spracúvania jej           
osobných údajov.  

Obmedziť spracúvanie osobných údajov je možné ak: 

- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho           
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie          
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale           
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či            
oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi         
dotknutej osoby. 

Počas obmedzenia spracúvania môže Prevádzkovateľ jej údaje len uchovávať, iným          
spôsobom ich spracúvať nemôže.  

f) Právo na prenosnosť údajov 

Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu          
danej osoby, táto osoba môže požiadať, aby jej Prevádzkovateľ osobné údaje poskytol            
vo forme, ktorá umožňuje prenos inému Prevádzkovateľovi.  

g) Právo namietať 

Dotknutá osoba má za zákonných okolností podľa § 27 Zákona o ochrane osobných            
údajov právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov.  

h) Právo odmietnuť profilovanie 

Dotknutá osoba má právo odmietnuť, aby jej osobné údaje boli predmetom           
automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.  

Bratislava, 25.10.2020 

 



 

ASMEA, s.r.o. 

MUDr. Ján Goljer, CSc, konateľ, v.r. 

 

 


