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Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov 

COVID-19 – zamestnanci 
 

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE (ďalej len ako „ŠDK“) je v zmysle Zriaďovacej listiny 

vydanej Ministerstvom kultúry SR štátna profesionálna kultúrna a umelecká inštitúcia s 

pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, ktorej hlavným predmetom činnosti je 

naštudovanie divadelných hier a ich sprístupňovanie verejnosti.  

Toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“) poskytuje základné 

informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov ŠDK a informácie o prístupe k 

osobným údajom.  

Ochrana života a zdravia pred nežiaducimi rizikami a chorobami, ktoré môžu 

ovplyvniť hospodárske, organizačné a kultúrne činností v štáte,predstavuje významný verejný 

záujem, ktorý musí sledovať každý subjekt, ktorého priestory sú navštevované vyšším počtom 

ľudí.  

V súlade so zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
1
sú podľa § 52 právnické 

osoby, okrem iného povinné prijať opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 12 

ods. 2 písm. h), podľa ktorého sa za opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných 

ochorení považuje zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné 

ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia. 

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME, ÚČEL 

SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 
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
2
, kedy je 

spracúvanie osobných údajov nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu na základe osobitného 

predpisu. Ochrana zdravia zamestnancov, ako aj ich rodinných príslušníkov je významným 

verejným záujmom, ktorý musíme ako zamestnávateľ dôsledne sledovať. Ochrana zdravia 

našich zamestnancov je našim prioritným záujmom. ŠDKpravidelne sleduje a vyhodnocuje 

bezpečnosť na pracovisku, pričom v prípade potreby môže komunikovať aj s Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. 

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

s Nariadením
3
(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v spojení s § 13 ods. 1 písm. c) Zákona 

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

zdravotníctva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, opatrení a rozhodnutí prijímaných 

                                                
1
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
2
 Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
3
 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). 



2 

 

vládou Slovenskej republiky, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prípadne 

inými príslušnými orgánmi
4
. 

Za vyššie definovaným účelom ŠDK spracúva Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, 

telefónne číslo, na ktorom budete zastihnuteľný v prípade nevyhnutnosti kontaktovania 

výhradne zo zdravotných a epidemiologických dôvodov, údaje z čestného vyhlásenie 

o karanténnom opatrení, prípadne izolácii. ŠDK môže vykonávať kontrolu telesnej teploty 

dotknutej osoby pri jej vstupe na pracovisko (bez jej evidovania). 

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

v prípade ich neposkytnutia jej nebude umožnený vstup na pracovisko a nebude jej umožnený 

ani výkon práce, čím vznikne prekážka v práci na strane zamestnanca. ŠDKVám poskytne 

pracovné voľno bez náhrady mzdy (t. j. neplatené voľno), prípadne Vám ŠDKmôže umožniť 

čerpanie  dovolenky (ak Vás zamestnávateľ môže uvoľniť z výkonu práce, a zároveň ak máte 

dostatočný počet dní dovolenky na príslušný počet dní výkonu karantény).  

Zároveň ŠDK odporúča plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce 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“), ktoré sa pravidelne aktualizujú. 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH  ÚDAJOV  

Doba uchovávania osobných údajov je len po dobu trvania opatrení realizovaných v súvislosti 

so šírením ochorenia. Osobné údaje za týmto účelom budú zlikvidované najneskôr do konca 

mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa skončilo vyhlásenie mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa osobitného zákona v súvislosti s pandémiou 

týkajúcej sa nového korona vírusu COVID-19 (podľa toho, čo nastane neskôr)
5
. 

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, 

predovšetkým z oblasti verejného zdravotníctva. 

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
6
. 

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

zdravotníctva Slovenskej republiky a iné subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. 

                                                
4
 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.  
5
 Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu, zákon č.  42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 
6
 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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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 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.  

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 

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 môžeteobrátiť. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: doc. JUDr. Peter VARGA, PhD. 

E-mail: zodpovedna.osoba@sdke.sk 

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba GDPR, Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice 

 

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, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného 

záujmu a voči zasielaniu priamych marketingových správ, máte právo na prenosnosť údajov. Nižšie v 

texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia. 

 

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. 

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 
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neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo 

doplnili. 

 

Právo na vymazanie 

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 naplnenie 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 na prenosnosť údajov 

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na 

inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré 

sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

 

Právonamietať 

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených 

záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte 

námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Právo podať sťažnosť 

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia 

vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety 

a sťažnosti riadne preveríme.  

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo 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,https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;tel. číslo: +421 /2/ 

3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy 

Máte právo nasúdny prostriedok nápravy, ak sa domnievať, 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 príslušnom súde.  

 

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 spôsobnú 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. 

https://dataprotection.gov.sk/
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
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Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom 

webovom sídle formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy 

mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje. 

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

kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  


