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Informačná povinnosť VUJE, a. s. 
 

Opatrenia COVID-191 
 

Prevádzkovateľ 

VUJE, a. s. 

Okružná 5, 918 64 Trnava 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 164/T 

IČO: 31 450 474, DIČ: 2020392539, IČ DPH: SK2020392539 

 

Zodpovedná osoba 

osobneudaje@vuje.sk 

 

Všeobecné práva dotknutých osôb 

Právo na prístup k osobným údajom a informácie o osobných údajoch (čl. 15 GDPR). 

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR). 

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov (čl. 17 GDPR). 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR). 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk ; 

 https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk  

 

Uplatnenie práv u prevádzkovateľa 

Emailom na adresu osobneudaje@vuje.sk , písomne na adresu prevádzkovateľa alebo formou osobného 

oznámenia zodpovednej osobe. 

 

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám. 

 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 

Osobné údaje v podmienkach prevádzkovateľa nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani 

profilovaniu. 

 

 

Účel spracúvania 

Agenda testovania na ochorenie COVID-19 počas epidemiologickej situácie  (vykonanie vyšetrenia 

vzorky a elektronické doručenie výsledku) 

 

Právny základ spracúvania 

Článok  6  ods.  1  písm.  a) GDPR  - dotknutá  osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných 

údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 
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Právo uplatniteľné pri konkrétnom účele (právo odvolať súhlas, právo namietať, právo na 

prenosnosť osobných údajov) 

Právo odvolať súhlas (čl. 7 GDPR). 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na tento konkrétne určený, vopred stanovený účel - 

zamestnanci prevádzkovateľa 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Spoločnosť vykonávajúca testovanie na ochorenie COVID-19. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Po dobu trvania opatrení prijatých Úradom verejného zdravotníctva, vládou SR v súvislosti s ochorením 

COVID-19 a následne 2 mesiace po zrušení opatrení.       

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Dotknutá osoba má možnosť využiť právo odvolať súhlas spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenej na súhlase udelenom pred jeho 

odvolaním. 

 

Účel spracúvania 

Meranie telesnej teploty pri vstupe do objektu za účelom ochrany života a zdravia z dôvodu hrozby 

ochorenia COVID-19 s cieľom znižovať riziko  jeho šírenia 

 

Právny základ spracúvania 

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1  písm. f) GDPR v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR)   - spracúvanie  je 

nevyhnutné na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorými sú ochrana života a zdravia dotknutých 

osôb z dôvodu hrozby ochorenia COVID-19.  

 

Oprávnený záujem 

Spočíva v preventívnych opatreniach zameraných na znižovanie rizika šírenia ochorenia COVID-19 a v 

zabezpečení bezpečného pracovného prostredia v objektoch prevádzkovateľa.                                    

 

Právo uplatniteľné pri konkrétnom účele (právo odvolať súhlas, právo namietať, právo na 

prenosnosť osobných údajov) 

Právo namietať (čl. 21 GDPR). 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na tento konkrétne určený, vopred stanovený účel - 

zamestnanci a fyzické osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, ktoré nie sú zamestnancami 

prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Sprostredkovateľ. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Bez záznamu. 
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Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Dotknutá osoba má možnosť využiť právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

 

 

 

Účel spracúvania 

Evidencia osôb na rokovaniach za účelom dohľadávania kontaktov 

 

Právny základ spracúvania 

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1  písm. f) GDPR v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR)   - spracúvanie  je 

nevyhnutné na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorými sú ochrana života a zdravia dotknutých 

osôb z dôvodu hrozby ochorenia COVID-19. 

 

Oprávnený záujem 

Spočíva v preventívnych opatreniach zameraných na znižovanie rizika šírenia ochorenia COVID-19 a v 

zabezpečení bezpečného pracovného prostredia v objektoch prevádzkovateľa.                                    

 

Právo uplatniteľné pri konkrétnom účele (právo odvolať súhlas, právo namietať, právo na 

prenosnosť osobných údajov) 

Právo namietať (čl. 21 GDPR). 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na tento konkrétne určený, vopred stanovený účel - 

zamestnanci a fyzické osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, ktoré nie sú zamestnancami 

prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

1 mesiac. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Dotknutá osoba má možnosť využiť právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

 

Účel spracúvania 

Kontrola splnenia podmienok vstupu zamestnancov na pracovisko a vstupu  FO do priestorov 

prevádzkovateľa 

 

Právny základ spracúvania 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v 

súlade s aktuálnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov 

zamestnávateľa a § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na tento konkrétne určený, vopred stanovený účel - 

zamestnanci, FO, ktoré nie sú zamestnancami prevádzkovateľa – vstupujúce na pracovisko a do priestorov 
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prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Sprostredkovateľ. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Bez uchovania. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. V prípade nepreukázania 

splnenia podmienok vstupu do priestorov prevádzkovateľa dotknutou osobou zakáže prevádzkovateľ 

dotknutej osobe vstup do priestorov z dôvodu, že táto nespĺňa požiadavku bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. 

 

 

Zdroj informácií 

https://www.vuje.sk/docs/VUJE_Prava_dotknutych_osob.pdf  

https://www.vuje.sk/docs/gdpr/Informacna_povinnost_vuje_as.pdf 
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