
INFORMÁCIA  O  SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle Nariadenia Európskeho pralamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 
 
 

Prevádzkovateľ:   Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno, IČO: 37 861 221, 
so sídlom: Ul. pohraničná 9, KOmárno 945 01 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  telef. kont:. +42135 7701 793, e-mail: info@zspohranicna.sk  
 
Zodpovedná osoba/ osoba poverená agendou ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa : Ing. Ernest 
Mészáros,   e-mail: meszaros.emba@gmail.com,  telefonický kontakt: +421905430552 
 
Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať:  Meno a priezvisko, kontaktné údaje ( číslo telefónu, e-mailová adresa ), 
údaje súvisiace so zdravotným stavom ( nameraná teplota, zdravotná anamnéza ).   
 
Účel spracúvania osobných údajov: preventívne opatrenia pri obmedzení šírenia vírusu SARS-CoV-2 - zdravotný 
dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania, žiakov pred nástupom do škôl. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. e/ NARIADENIA – spracúvanie je nevyhnutné na 
plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi  
s odkazom na zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Verejný  záujem prevádzkovateľa:  preventívne opatrenia proti šíreniu epidémie koronavírusu. 
 
Kategória príjemcov: Úrad verejného zdravotníctva, MV SR. 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa. 
 
Doba uchovávania:  1 mesiac odo dňa získania osobných údajov 
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 
 
Práva dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie 
spracúvania jej osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu,  ktorým je Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky. 
 

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 
 
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: 
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami 
dotknutej osoby, 
dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 

 
 
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej stránke 
prevádzkovateľa: www.zspohranicna.sk .   
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