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Informácia o spracúvaní osobných údajov  

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany našej organizácie ako zamestnávateľa 
(prevádzkovateľa), Vám ako osobe ktorej osobné údaje spracovávame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto 
poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.   

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Názov:  Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 
Sídlo:  059 84 Vyšné Hágy 1 
Právna forma: štátna príspevková organizácia 
tel.: 052/4414 413, fax: 052/4497 715 
Zastúpený – Rada riaditeľov: 

Ing. Jozef Poráč, MPH, generálny riaditeľ 
MUDr. Alena Gallová, MBA, medicínska riaditeľka 
Ing. Agáta Jenčová, ekonomická riaditeľka 

IČO:   00227811 
DIČ:   2021212622 
IČ DPH:  SK2021212622 

ZODPOVEDNÁ OSOBA 

Naša organizácia vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti má zákonnú povinnosť stanoviť 
zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu organizáciu 
prostredníctvom: dpo@vhagy.sk  alebo poštou na adrese organizácie alebo osobne na adrese organizácie 
(sekretariáte generálneho riaditeľa). 

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

identifikačné údaje, meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a štát narodenia, adresa 
trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo a koniec platnosti dokladu totožnosti, pohlavie, číslo sociálneho 
poistenia, zamestnanecké číslo, pracovné zaradenie, rodinný stav, rodné priezvisko   

kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa   

údaje súvisiace so spracovaním mzdovej agendy a odmeňovania, číslo bankového účtu, mzdy a 
informácie pre jej výpočet, odmeny, cestovné a iné náhrady, benefity, zrážky zo mzdy (vrátane informácií 
o exekúcii a insolventnosti)  

daňové informácie, informácie preukazujúce nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane, daňové 
úľavy a daňové zvýhodnenie, t. j. predovšetkým informácie o dieťati zamestnanca, jeho rodné číslo, 
potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o umiestnení v škôlke a informácie súvisiace s ďalšími zrážkami, napr. 
identifikácia zdravotnej poisťovne   

údaje súvisiace s výkonom práce, dochádzka, práceneschopnosť, čerpanie dovolenky a náhradného 
voľna, údaje o plnení pracovných povinností a ich následné vyhodnotenie, informácie o kvalifikácii a 
absolvovaných školeniach, evidencia prípadných porušení pracovných povinností, informácie o 
spôsobilosti k výkonu práce   

bezpečnostné a systémové informácie, systémové prihlasovacie údaje, identifikačné údaje vecí a 
zariadení, ktoré vám boli pridelené  (napr. počítač, mobilný telefón, automobil), informácie o prístupe k 
aplikáciám a systémom   

informácie o zdravotnom stave  nutné pre splnenie zákonných povinností zamestnávateľa, ktorými sa 
rozumejú najmä informácie o pracovných úrazoch, telesnom postihnutí, údaje spracovávané na účely 
nemocenského a verejného zdravotného poistenia, poberanie invalidného dôchodku 
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informácie z registra trestov, ktorými sa rozumie najmä Váš výpis z registra trestov v prípade, že takýto 
bol požadovaný pre obsadenie pracovnej pozície  

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Naša organizácia spracúva osobné údaje zamestnancov pre dosiahnutie nasledovných účelov: 

 plnenie pracovnej zmluvy medzi zamestnávateľom (prevádzkovateľom) a zamestnancom (dotknutou 
osobou) 

 oprávnené záujmy zamestnávateľa (prevádzkovateľa), 
 organizovanie vzdelávacích a iných aktivít pre zamestnancov za účelom zvyšovania 

kvalifikácie zamestnancov 
 výkon vnútornej kontroly a evidencie 
 ochrana zákonných práv zamestnávateľa zameraných na vymožiteľnosť práva pred súdmi 
 presadzovanie organizačných a technických opatrení pre zvyšovanie bezpečnosti a ochrany 

majetku, výkon monitoringu dodržiavania a účinnosti opatrení na úrovni fyzickej personálnej 
a informačnej bezpečnosti  

 žiadosti zamestnancov pre spracovanie potvrdení pre externé organizácie (potvrdenia o výške 
príjmov pre rôzne účely)  

 použitia základných identifikačných údajov najmä na účely propagácie značky a zvyšovania 
kvality komunikačnej stratégie so zákazníkmi – kontaktné služobné informácie, fotografie pre 
účely kontaktu so zákazníkmi (zverejnenie fotografie zamestnanca a základných kontaktných 
informácií na web stránke zamestnávateľa, v podpise e-mailovej správy alebo iných 
komunikačných dokumentov vo vzťahu k zákazníkom alebo verejnosti)  

 plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu medzi 
prevádzkovateľom a zamestnancom (prevádzkovateľom) a zamestnancom (dotknutou osobou) 

 Ústava Slovenskej republiky 
 Zákonník práce 
 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov  
 zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
 zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a v znení neskorších predpisov 
 zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
 zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
 zákon č.600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
 zákon č.43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov 
 zákon č.650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
 zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 
 zákon č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 

predpisov 
 zákon č.462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v 

znení neskorších predpisov 
 zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmena a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o 

daniach  príjmov v znení neskorších predpisov 
 zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
 zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 zákon č.663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov zákon č.595/2003 Z. 

z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 



                                                                               strana 3 z 4 
 

 zákon č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení 
neskorších predpisov 

 zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov  
 zákon č.301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

 PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB 

 čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie pracovnej zmluvy uzavretej medzi 
prevádzkovateľom ako zamestnávateľom a dotknutou osobou ako zamestnancom prevádzkovateľa 

 čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  
prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov, 

 čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa 

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB 
 osobné údaje sú získavané z formulára vyplneného zamestnancom v prijímacom konaní, resp. 

poskytnutými v priebehu zmluvného vzťahu 
 osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb 
 poskytnuté osobné údaje sú spracovávané prostriedkami automatizovaného aj neautomatizovaného 

charakteru s dodržaním  

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a 
zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri 
spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu 
spracovania, minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti 
zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti, integrity a správnosti osobných údajov, zásady 
zodpovednosti. Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten 
účel, na ktorý boli poskytnuté. 

 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva: 

1. právo odvolať súhlas ak bol takýto udelený , 
2. právo prístupu k svojim osobným údajom, 
3. právo žiadať o ich opravu, 
4. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu, 
5. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý"), 
6. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov, 
7. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, 
8. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika 
9. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými 

právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať 
vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie 
alebo likvidáciu svojich osobných údajov. 
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 PRÍJEMCOVIA 

Naša organizácia môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom: 

 orgány činné v trestnom konaní 
 prokuratúra 
 súdy 
 štátne a kontrolné orgány 
 Sociálna poisťovňa  
 zdravotné poisťovne 
 pracovná zdravotná služba  
 doplnkové dôchodkové spoločnosti  
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
 Národné centrum zdravotníckych informácií 
 finančné inštitúcie, poisťovne 
 Finančná správa Slovenskej republiky 
 zmluvný dodávatelia servisných  a iných služieb 

o správa kamerového systému, 
o správy systému monitorovania vstupných priestorov, 
o správy informačných systémov a technickej infraštruktúry, 
o právne služby, 
o upratovacie služby, 
o audítorské služby 
o dochádzkového a stravovacieho systému u prevádzkovateľa 
o poradenské služby (účtovné, daňové, riadenie ľudských zdrojov)  
o poskytovatelia odborných školení v oblasti bezpečnosti práce v prípade spracovania 

identifikačných údajov v rámci preškoľovania zamestnancov v oblasti BOZP, požiarnej 
ochrany a pracovnej zdravotnej služby. 

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB 
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa 
požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila 
budú nevratne zlikvidované. 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. 

 AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA 
Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame žiadne formy automatizovanej profilácie. 


