
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE OBYVATEĽOV V SÚVISLOSTI S TESTOVANÍM 
OBYVATEĽSTVA NA PRÍTOMNOSŤ OCHOTENIA COVID-19  

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
Junácka 1 
832 91 Bratislava 
IČO: 00 603 317 
DIČ: 2020887385 
podatelna@banm.sk   
02/49 253 512, 02/49 253 179 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk    
Práva dotknutej osoby 

Právo na prístup k osobným údajom:  Áno  

Právo na opravu osobných údajov: Áno  

Právo na vymazanie osobných údajov:  Áno   

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Áno  

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Áno   

Právo na prenosnosť osobných údajov:  Nie   

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. Áno  

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nie  

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Nie  

Informácie o spracúvaných údajoch 

Účel spracúvania osobných údajov: Zabezpečenie vykonania testovania obyvateľstva na prítomnosť 
ochorenia COVID-19 na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
podľa manuálu vydanom Ministerstvom vnútra SR od 6. februára 2021 

Právny základ spracúvania osobných 
údajov:  

Čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia 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 nariadenia o ochrane osobných údajov) 
(ďalej len „nariadenie“) – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 
zverenej prevádzkovateľovi  podľa uznesenia Vlády Slovenskej 
republiky č. 77 zo 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie 
času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 
vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na 
prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení neskorších predpisov 
Výnimka zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov 
(výsledok diagnostického vyšetrenia) – čl. 9 ods. 2 písm. g)1 a i)2 
nariadenia. 

Príjemcovia osobných údajov: Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ mobilného odberového 
miesta 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Prípadne ďalšie subjekty, ktorým sa osobné údaje poskytujú v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov 

Doba uchovávania osobných údajov: Zoznamy testovaných osôb – 30 dní odo dňa vykonania diagnostického 
vyšetrenia 
Hlásenia o pozitívne testovaných sa neuchovávajú, bezprostredne po 
ukončení testovacieho dňa sa doručujú Regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie diagnostického vyšetrenia na ochorenie COVID-19 
dotknutej osoby. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov sa dotknutá osoba nebude môcť podrobiť 
diagnostického vyšetrenia na prítomnosť ochorenia COVID-19.    

Komplexné podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú sprístupnené dotknutým 
osobám na webovom sídle prevádzkovateľa: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na 
pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

                                                           
1 spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané 
vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných 
práv a záujmov dotknutej osoby; 
2 spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam 
zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva 
Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné 
tajomstvo. 
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