
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov 
 COVID-19 – vstupujúce osoby 

 
Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná               

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 426/B (ďalej ako             

„spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutej osoby vo vzťahu          

k realizácii preventívnych opatrení prijatých v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 /           

koronavírus (ďalej aj ako „ochorenie“) v Európe v snahe predísť rozširovaniu tohto          

ochorenia, s cieľom zníženia alebo úplnej eliminácie rizika šírenia tohto ochorenia           

v spoločnosti. 

Spoločnosť bola rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky určená za         

subjekt hospodárskej mobilizácie , a ako taká má za povinnosť v objektoch spoločnosti          
1

vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktorými sú okrem iných aj ochrana životne           

dôležitých zdrojov pred nežiadúcimi rizikami a faktormi, ktoré môžu ovplyvniť hospodárske         

a organizačné činností v štáte.  

Ochrana životne dôležitých zdrojov pred nežiadúcimi rizikami a faktormi, ktoré môžu          

ovplyvniť hospodárske a organizačné činností v štáte je významným verejným záujmom,        

ktorý musí subjekt hospodárskej mobilizácie plniť v nepretržitom režime.  

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila počnúc dňom 12. marca 2020 mimoriadnu situáciu,           

podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva . Podľa § 16 cit. zákona sú právnické osoby              
2

povinné okrem iného pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb          

prevzatých do starostlivosti a osôb, ktoré môžu ohroziť. 

V súlade so zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú podľa § 52               
3

právnické osoby (spoločnosť) okrem iného povinné plniť opatrenia na predchádzanie          

ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. h), podľa ktorého je právnická osoba povinná zakázať               

alebo obmedziť výkon povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých            

z takého ochorenia. 

 

PRÁVNY ZÁKLAD A  ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ O VÁS        
SPRACÚVAME 
 
Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákonných podmienok uvedených v § 13 ods. 1              

písm. e) v spojení s § 16 ods. 2 písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov , kedy je                  
4

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu na základe          

osobitného predpisu. Ochrana životne dôležitých zdrojov pred nežiaducimi rizikami         

a faktormi, ktoré môžu ovplyvniť hospodárske a organizačné činnosti v štáte je významným            

1 Zákon č. 179/2001 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení               
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. 
2 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
3 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých                  
zákonov v znení neskorších predpisov. 
4 Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších              
predpisov. 
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verejným záujmom, ktorý musí subjekt hospodárskej mobilizácie plniť aj v čase bezpečnosti            

štátu, a to v nepretržitom režime.  

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na základe plnenia zákonnej povinnosti v súlade            

s Nariadením (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) Zákona                 
5

o ochrane osobných údajov), v nadväznosti na osobitné predpisy z oblasti civilnej ochrany            

obyvateľstva, ochrany verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, opatrení            

a rozhodnutí prijímaných vládou Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva        

Slovenskej republiky prípadne inými príslušnými orgánmi . Na tento účel môžeme spracúvať           
6

aj osobitnú kategóriu osobných údajov v spojení s čl. 9 ods. 2 psím. g) Nariadenia prípadne                

s § 16 ods. 2 písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov. 

Na tento účel môže prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje ako meno, priezvisko,            

meno vedúceho, pracovisko v spoločnosti, e-mailovú adresu, telefónne číslo, na ktorom ste            

zastihnuteľný ako aj údaje týkajúce sa cestovateľskej anamnézy (miesto návštevy v           

zahraničí za posledných 14 dní), informácií o kontaktoch s osobami za posledných 14 dní,            

ktoré majú potvrdené ochorenie COVID – 19 / koronavírus alebo majú príznaky ochorenia             

a/alebo majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu a to aj v prípade, ak osoba vstupujúca do              

priestoru spoločnosti nemá aktuálne žiadne príznaky ochorenia, dátum poslednej         

prítomnosti na pracovisku nachádzajúce sa v priestoroch spoločnosti, informácie týkajúce sa           

zdravia, zdravotného stavu, vo vzťahu k výskytu príznakov ochorenia, ktoré by mohli            

indikovať nákazu ochorenia, ktoré dotknutá osoba uvedie telefonicky na Dispečing          

spoločnosti pri existencii týchto skutočností. Zároveň môže prevádzkovateľ za týmto          

účelom prípadne kontrolovať telesnú teplotu dotknutej osoby (bez jej evidovania), ako aj            

spracúvať osobné údaje potrebné pre žiadateľa o výkon odobratia vzorky pre testovanie na             

koronavírus a výsledok testu na prítomnosť koronavírusu (v indikovaných prípadoch), ktorý          

bude oznámený oprávnenej osobe. 

Audiozáznam telefonického hovoru na Dispečing spoločnosti v súvislosti s nahlasovanými        

údajmi. 

Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel nie je povinnosťou dotknutej osoby, avšak            

v prípade ich neposkytnutia jej nebude umožnený vstup do priestorov spoločnosti. Zároveň           

spoločnosť odporúča plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce takejto osobe z príslušných         

aktuálne platných rozhodnutí, režimových opatrení a usmernení Úradu verejného         

zdravotníctva Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky (ďalej spolu         

ako „Rozhodnutia ÚVZ SR“). 

 
 
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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). 
 
6 Napr. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých                   
zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Doba uchovávania osobných údajov je len po dobu trvania opatrení realizovaných v súvislosti             

so šírením ochorenia max. 30 dní po zrušení platnosti opatrení.  

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré vyplývajú           

z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných právnych         

predpisov. 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou           

o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole,           

dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva             

z osobitných predpisov . 
7

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté príjemcom ako je Úrad verejného            

zdravotníctva Slovenskej republiky, zdravotnícke zariadenia vykonávajúce testovanie,       

oprávnené subjekty pre prijímanie výsledkov testovania a iné subjekty v zmysle príslušných            

právnych predpisov. 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou         

prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Po uplynutí doby            

uchovávania budú vaše osobné údaje zlikvidované (vymazané), pokiaľ neexistuje žiadny          

ďalší právny dôvod na ich spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych           

sporov a pod.). 

Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na           

spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa,          

v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Okruh poverených osôb je obmedzený         

na pracovníkov Dispečingu a členov krízového štábu spoločnosti, prípadne ďalšie poverené           

osoby.  

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo          

zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané ihneď, ako to v súlade            

s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách          

slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov         

v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať       

zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane        

osobných údajov.  

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania        

vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujme prenos vašich osobných údajov do           

tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.  

ZODPOVEDNÁ OSOBA 
 

7 Napríklad zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov; zákon č. 18/2018 Z. z.                 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom         

o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia           

svojich práv môžete obrátiť. 

 
Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:  

E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk 

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12            

Bratislava 

 
VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH       

ÚDAJOV 
 
Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich           

právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia           

nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 15-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 Nariadenia, § 21 – 28, §                    

38 Zákona o ochrane osobných údajov). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie          

o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo           

vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania. Nižšie v texte sú           

zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.  

 
Právo na informácie  
 
Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne           

údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, vrátane              

hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov ako je účel, právny základ a doba           

uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných       

prípadoch jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu osobných údajov           

do tretích krajín, tiež uvedenie primeraných a vhodných záruk), oprávnené záujmy          

prevádzkovateľa a/alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe           

oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a vaše možnosti uplatnenia           

prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu). V prípade          

automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba musí byť        

informovaná zrozumiteľným spôsobom o použitom postupe, ako aj o význame        

a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ        

vám poskytne vyššie uvedené informácie tým, že sprístupní Vyhlásenie o spracúvaní          

osobných údajov. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v rozsahu, v akom už dané informácie ako            

dotknutá osoba máte.  

Právo na prístup k údajom 
 
Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás              

týkajú spracúvané alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným               

údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov,         

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,           

najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba         
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uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej              

osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy           

(vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja          

osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby. Na základe              

vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.           

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný          

poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať         

nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie         

o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí         

kópie po prijatí vašej žiadosti.  

Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté          

v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.  

Právo na opravu 
 
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné            

údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie              

neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.  

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) 
 
Máte právo tiež dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných           

údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať             

osobné údaje, ak sú splnené určité dôvody. Dôvodmi, pre ktoré je prevádzkovateľ povinný             

vymazať vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti sú napríklad: osobné údaje už nie sú               

potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe,              

ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; osobné            

údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne           

oprávnené dôvody na spracúvanie; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila            

zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ           

podlieha, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej            

spoločnosti.  

Prevádzkovateľ nebude môcť v niektorých prípadoch vašej žiadosti vyhovieť, napr. ak je           

spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na           

informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie            

alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy           

realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,          

na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie           

právnych nárokov.  

 
 
 
Právo na obmedzenie spracúvania 
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Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto              

prípadov: 

a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho         

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate          

namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich           

potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d) namietali ste voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane              

prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. 

 
Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa            

s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie,         

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo            

právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.  

Právo namietať 
 
Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti            

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe           

oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému        

na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ         

nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,          

právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo          

obhajovanie právnych nárokov. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu  
 
Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore             

s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov máte právo podať sťažnosť          

dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce           

alebo v mieste údajného porušenia.  

Dozorný orgán v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej          

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail:              

statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 
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Právo na účinný súdny prostriedok nápravy 
 
Máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania             

vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením/Zákonom o ochrane osobných došlo        

k porušeniu vašich práv. Návrh na začatie konania (žalobu) môžete podať na súde            

členského štátu, kde má prevádzkovateľ prevádzkareň alebo na súde vášho obvyklého           

pobytu (bydliska).  

Právo na náhradu škody a zodpovednosť 
 
Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia          

Nariadenia resp. Zákona o ochrane osobných údajov má právo na náhradu utrpenej škody            

od prevádzkovateľa.  

Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, ktorého sa zúčastnil a ktoré          

bolo v rozpore s Nariadením resp. Zákonom o ochrane osobných údajov (za škodu          

spôsobenú nezákonným spracúvaním). Prevádzkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu         

spôsobenú nezákonným spracúvaním, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za          

udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody nezavinil). 

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás           

môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na            

našom webovom sídle formou aktualizácie tohto Vyhlásenia, ako aj vo vstupných           

priestoroch do jednotlivých objektov u strážnej služby alebo na recepcii. Týmto spôsobom            

zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok              

spracúvame vaše osobné údaje. 
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