INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Mobilné odberové miesto
Prevádzkovateľ: eustream, a.s.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3480/B
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@eustream.sk, +421 (2) 6250 7111
Účel spracúvania: Zabezpečovanie činností pri plnení úloh v súvislosti s testovaním osôb na COVID19 a v súvislosti s plnením povinností prevádzkovateľa v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného
zdravia.
Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a podľa čl. 9 ods. 2 písm. i) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä
v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Úrad verejného zdravotníctva SR a príslušné Regionálne úrady
verejného zdravotníctva SR – osobné údaje iba o pozitívnych osobách; Národné centrum
zdravotníckych informácií, prípadne iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva
prevádzkovateľovi zo zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo
zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Doba uchovávania: Na dobu splnenia Účelu spracúvania, maximálne 1 rok odo dňa získania
osobných údajov.
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe plnenia zákonných povinností. Poskytnutie
osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. V prípade ich neposkytnutia, nebude
môcť byť dotknutá osoba testovaná testom na COVID-19.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.
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, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na
webovom sídle prevádzkovateľa https://www.eustream.sk/sk_ochrana-udajov.
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