Informácie o spracovaní osobných údajov / COVID-19
poskytnuté v zmysle čl.13 ods. 1 a 2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, resp. podľa
§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vláda Slovenskej republiky nariadila otvorenie materských a základných škôl pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení.
Jedným z nich je aj ranné meranie telesnej teploty zamestnancov, žiakov MŠ, ZŠ. K danej veci vydal minister školstva,
vedy, výskumu a športu rozhodnutie podľa ustanovenia § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu
verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22.05.2020.
V prípade merania telesnej teploty dochádza k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov dotknutých osôb. Na
základe uvedeného máme ako prevádzkovateľ v zmysle čl.13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)
povinnosť oboznámiť dotknutú osobu o podmienkach spracúvania jej osobných údajov. V zmysle toho Vás informujeme
nasledovne:

Identifikačné a
kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
Sprostredkovateľ
prevádzkovateľa
nie je

Meno / Názov

Obec Zbyňov

IČO

00321788

36734 390

Adresa

Hlavná 19/1, 013 19 Zbyňov

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

obecnyuradzbynov@stonline.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

422 908 930 572

Účel

Právny základ

Kategória dotknutých osôb
Kategória osobných údajov
Lehota na vymazanie osobných údajov
Kategória príjemcov
Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

nie je

Zodpovedná osoba
BROS Computing, s.r.o.

Účelom spacovávania osobných údajov v IS je preventívne meranie
telesnej teploty ako príznaku ochorenia COVID-19 (koronavírus) v
záujme ochrany života a zdravia dotknutých osôb a v záujme
obmedzenia možného šírenia tohto ochorenia.
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2016/679 (GDPR) - Prevádzkovateľ si spracúvaním osobných údajov
dotknutých osôb plní povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia ministra
školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením
Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020z 22. 5. 2020 a Čl.6,
ods.1. písm. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2016/679 (GDPR) - spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne
dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
Deti a žiaci navštevujúci MŠ, ZŠ a ich zákonní zástupci, zamestnanci
prevádzkovateľa.
Osobitná kategória osobných údajov - biometrický údaj - telesná teplota
a bežné údaje: žiak MŠ, ZŠ: meno, priezvisko, trieda , zamestnanec
prevádzkovateľa: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie.
1 rok
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej
správy alebo územnej samosprávy pre výkon kontroly.
Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Neuskutočňuje sa.
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica
Bezpečnostná politika a jej prílohy

Práva dotknutej osoby







právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje
spracúvané),
právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
právo na vymazanie (zabudnutie),
právo na obmedzenie spracúvania údajov,
právo na prenosnosť údajov
právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

