Zmluva o spracúvaní osobných údajov
uzatvorená podľa čl. 28 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 nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Zmluva“) medzi:

Prevádzkovateľom:
so sídlom:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

00607223
2020878090
SK2020878090

v mene ktorého koná:

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky

kontaktná osoba:
e-mail:

zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@uvzsr.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
a
Sprostredkovateľom:
so sídlom:

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

00165387
2020830119
nie je platca DPH

v mene ktorého koná:

Ing. Peter Bielik, generálny riaditeľ

kontaktná osoba:
e-mail:

zodpovedná osoba
dpo@nczisk.sk

(ďalej len „Sprostredkovateľ“)
(Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

Preambula
a)

Keďže Zmluvné strany sú zodpovedné za riadne dodržiavanie práv a povinností vyplývajúcich z
platných právnych predpisov, ktoré upravujú problematiku ochrany a spracúvania osobných údajov,
a to najmä 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), (ďalej aj ako „GDPR“) a
GDPR vyžaduje, aby vzájomné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom pri
spracúvaní osobných údajov boli upravené zmluvou v písomnej alebo elektronickej forme;

b)

Keďže dňa 24. apríla 2020 uzavreli Zmluvné strany „Zmluvu medzi prevádzkovateľom
a sprostredkovateľom“ s cieľom upraviť ich vzájomné práva a povinnosti pri spracúvaní osobných
údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa pri plnení úloh
Prevádzkovateľa v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území
Slovenskej republiky (ďalej aj len „Pôvodná zmluva“);

c)

Keďže, Pôvodná zmluva je uzavretá na obdobie do 31. decembra 2020, pričom Zmluvné strany aj
naďalej potrebujú spolupracovať v oblasti ochrany verejného zdravia, najmä v boji proti pandémii
ochorenia COVID-19 pri plnení Prevádzkovateľových povinností podľa osobitných predpisov a
dôležitých úloh realizovaných vo verejnom záujme.

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDOVNOM:

1 Článok
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom tejto Zmluvy je

1.1.1

úprava vzájomných práv a povinnosti Zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých
osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa pri plnení úloh Prevádzkovateľa v oblasti
verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom
SARS-CoV-2 (ďalej aj len „ochorenie COVID-19“) na území Slovenskej republiky,

1.1.2

poverenie Sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov, a to v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve.

1.2

Zmluvné strany berú na vedomie, že žiadne z ustanovení tejto Zmluvy nezbavuje Sprostredkovateľa
zodpovednosti za plnenie povinností, ktoré mu priamo vyplývajú z GDPR.

2 Článok
Poverenie na spracúvanie osobných údajov
2.1

Prevádzkovateľ na základe tejto Zmluvy poveruje Sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval
osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Sprostredkovateľ sa zaväzuje
vykonávať toto spracúvanie v súlade s touto Zmluvou a GDPR.

2.2

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracúvanie osobných údajov na účely podľa tejto Zmluvy je
ustanovené v súlade s GDPR a inými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie jednotlivých účelov spracúvania.

2.3

Náležitosti spracúvania osobných údajov sú Zmluvnými stranami dohodnuté v prílohe č. 1 tejto
Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, a v ktorej Zmluvné strany bližšie špecifikovali
najmä účely spracúvania, kategórie dotknutých osôb, kategórie spracúvaných osobných údajov
Sprostredkovateľom, spracovateľské operácie, ktoré bude Sprostredkovateľ vykonávať
a prostriedky spracúvania, ktoré bude Sprostredkovateľ na spracúvanie používať.

2.4

Sprostredkovateľ nesmie poskytnúť, sprístupniť, zverejniť alebo preniesť osobné údaje, ktoré
spracúva v mene Prevádzkovateľa bez predchádzajúceho preukázateľného súhlasu
Prevádzkovateľa, ak táto Zmluva neustanovuje inak, takúto povinnosť výslovne neustanovuje
všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je Sprostredkovateľ povinný sa riadiť, alebo
Prevádzkovateľ na to neudelil písomný pokyn na základe tejto Zmluvy. Sprostredkovateľ je povinný
vopred (pred uskutočnením niektorej zo spracovateľských operácií s osobnými údajmi podľa tohto
bodu Zmluvy) oznámiť Prevádzkovateľovi existenciu takéhoto všeobecne záväzného právneho
predpisu.

2.5

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje podľa Zmluvy automatizovaným alebo poloautomatizovaným spôsobom, a to vlastnými alebo ním kontrolovanými personálnymi
a technologickými kapacitami, IT infraštruktúrou, osobitne vytvorenými programovými aplikáciami
uvedenými v prílohe č. 1 Zmluvy; pre spracúvanie osobných údajov prostredníctvom iných, ako
v tejto Zmluve uvedených aplikácií, sa vyžaduje písomný dodatok podľa bodu 11.3 Zmluvy.

2.6

Sprostredkovateľ nesmie použiť osobné údaje na iné účely, než výslovne ustanovené touto
Zmluvou. Tým nie je dotknutá možnosť sprostredkovateľa v nevyhnutnom rozsahu spracúvať
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osobné údaje získané pri plnení tejto zmluvy na účel bezpečnosti osobných údajov a IT systémov,
ktorý Sprostredkovateľ dosahuje ako samostatný prevádzkovateľ nezávisle od Prevádzkovateľa
v dôsledku prijatia vlastných bezpečnostných opatrení, ktoré aplikuje aj pri plnení povinností podľa
tejto zmluvy (napr. zálohovanie, logovanie, monitorovanie prevádzky, penetračné testovanie
a pod.). Sprostredkovateľ je povinný mať ako samostatný a od Prevádzkovateľa nezávislý
prevádzkovateľ na uvedené spracúvanie osobných údajov vhodný právny základ podľa GDPR
a informovať o tomto účele dotknuté osoby.
2.7

Sprostredkovateľ berie na vedomie, že v prípade, ak poruší pokyny udelené Prevádzkovateľom
alebo ustanovené touto Zmluvou, najmä tým, že v rozpore s pokynmi Prevádzkovateľa vykoná
spracovateľské operácie alebo určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, na ktoré bol
poverený Prevádzkovateľom, vo vzťahu k takémuto spracúvaniu sa na neho v zmysle GDPR
vzťahujú všetky povinnosti a zodpovednosti ako na samostatného prevádzkovateľa.

3 Článok
Povaha a účel spracúvania osobných údajov
3.1

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:
3.1.1 vedenie dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb
testovaných na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2,
3.1.2 plnenie dôležitých úloh Prevádzkovateľa vo verejnom záujme podľa zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane verejného zdravia“) najmä
s cieľom podporovať ochranu života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,
3.1.3 štatistické účely.

3.2

Povaha spracúvania osobných údajov je zameraná na to, aby Sprostredkovateľ vlastnými alebo ním
kontrolovanými personálnymi a technologickými kapacitami, IT infraštruktúrou, osobitne
vytvorenými programovými aplikáciami, a to konkrétne aplikácia „Moje ezdravie“ a informačný
systém zdravotníckych indikátorov (ďalej aj len „ISZI“), automatizovaným alebo poloautomatizovaným spôsobom pomáhal Prevádzkovateľovi dosahovať účely spracúvania osobných
údajov vymedzené Prevádzkovateľom podľa bodu 3.1 Zmluvy, čo zahŕňa najmä akékoľvek
spracúvanie nevyhnutne potrebné pre riadne splnenie nasledovných dôležitých úloh realizovaných
Prevádzkovateľom vo verejnom záujme:
3.2.1

epidemiologické trasovanie šírenia ochorenia COVID-19 a podpora pri dohľadávaní
kontaktov infikovaných fyzických osôb, a to aj prostredníctvom mobilnej aplikácie;

3.2.2

zabezpečovanie online objednávania cez internet alebo mobilnú aplikáciu na testovanie na
prítomnosť ochorenia COVID-19;

3.2.3

koordinovanie odberov vzoriek pri testovaní na prítomnosť ochorenia COVID-19;

3.2.4

oznamovanie výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 dotknutej osobe a jej
všeobecnému lekárovi;

3.2.5

poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb alebo umožnenie prístupu k nim
autorizovanej tretej strane na základe povoľujúceho preukázateľného pokynu
Prevádzkovateľa;

3.2.6

kontrola a monitorovanie dodržiavania karanténnych opatrení u dotknutých osôb, a to aj
využívaním mobilnej aplikácie;

3.2.7

podpora pri zabezpečovaní repatriácie osôb prichádzajúcich zo zahraničia z tzv. červených
alebo rizikových krajín, v ktorých existuje zvýšené riziko privlečenia nákazy do Slovenskej
republiky, a ich umiestňovaní do schválených karanténnych a repatriačných centier na
území Slovenskej republiky;
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3.2.8

zabezpečovanie online registrácie osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky;

3.2.9

spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb poskytnutých v súvislosti s testovaním
fyzických osôb antigénovým testom;

3.2.10 spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v súvislosti s plánovaním a
zabezpečovaním očkovania fyzických osôb proti ochoreniu COVID-19 na území Slovenskej
republiky,
3.2.11 vytváranie anonymizovaných a pseudonymizovaných štatistík aj z osobných údajov
dotknutých osôb a ich zverejňovanie a poskytovanie žiadateľom v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, a to aj použitím ISZI, do ktorého sú osobné údaje o
výsledkoch vyšetrení COVID-19 a o potvrdených prípadoch ochorení na COVID-19 pre
účely reportingu prenášané integračným rozhraním z informačného systému EPIS
Prevádzkovateľa;
3.2.12 podpora pri plnení iných dôležitých úloh Prevádzkovateľa plnených vo verejnom záujme pri
ochrane verejného zdravia na základe preukázateľného a dostatočne určitého pokynu
Prevádzkovateľa vydaného v súlade s oprávneniami alebo povinnosťami Prevádzkovateľa
ustanovenými v Zákone o podpore verejného zdravia.

4 Článok
Okruh dotknutých osôb a typy spracúvaných údajov
4.1

Okruhom dotknutých osôb sú nasledovné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú predmetom
spracúvania na základe tejto Zmluvy:
4.1.1

osoby zaevidované na vyšetrenie na ochorenie COVID-19;

4.1.2

osoby v domácej izolácii, ktoré sú používateľmi aplikácie e-karanténa;

4.1.3

osoby negatívne testované na ochorenia COVID-19;

4.1.4

osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19;

4.1.5

osoby, ktoré boli v osobnom kontakte s osobou pozitívne testovanou na ochorenie
COVID-19;

4.1.6

repatriované osoby umiestňované v štátnych karanténnych a repatriačných centrách;

4.1.7

zdravotnícki pracovníci;

4.1.8

osoby zaevidované na očkovanie proti ochoreniu COVID-19;

4.1.9

osoby očkované proti ochoreniu COVID-19;

4.1.10

osoby, ktoré sa odmietli podrobiť očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, a to prípade
povinného očkovania;

4.1.11

iné fyzické osoby, ak to bude nevyhnutné pre riadne splnenie pokynu Prevádzkovateľa
podľa čl. 3 bodu 3.2.12 tejto Zmluvy;

4.1.12

zákonní zástupcovia a splnomocnenci osôb uvedených pod bodmi 4.1.1 až 4.1.11 tohto
bodu tejto Zmluvy;
(ďalej aj len „dotknuté osoby“).

4.2

Sprostredkovateľ je v mene Prevádzkovateľa oprávnený spracúvať o okruhoch dotknutých osôb
podľa bodu 4.1 Zmluvy na účely podľa bodu 3.1 Zmluvy kategórie a konkrétne typy osobných údajov
ustanovené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ako aj prípadné ďalšie osobné údaje, ktoré budú získané
od dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa Sprostredkovateľom, ak to bude nevyhnutné na účely
podľa bodu 3.1 Zmluvy a s vedomím a bez výhrad Prevádzkovateľa (ďalej aj len „osobné údaje“).
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5 Článok
Doba spracúvania osobných údajov
5.1

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu do 31. decembra 2021, ak nedôjde k zániku Zmluvy skôr
podľa čl. 5 bodu 5.2 tejto Zmluvy.

5.2

Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto Zmluvy, môže táto Zmluva zaniknúť:
5.2.1 dohodou zmluvných strán v písomnej forme;
5.2.2 výpoveďou doručenou druhej Zmluvnej strane s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá
začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej Zmluvnej strane;
5.2.3 uplynutím 3 mesiacov od ukončenia núdzového stavu vyhláseného vládou Slovenskej
republiky podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
a zároveň aj od ukončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky dňa
11. marca 2020 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a § 48 ods.
5 Zákona o ochrane verejného zdravia, ak v rámci plynutia 3 mesačnej lehoty od ukončenia
núdzového stavu a mimoriadnej situácie nebude opätovne obnovený režim núdzového stavu
alebo mimoriadnej situácie v zmysle uvedených právnych predpisov;
5.2.4 odstúpením od zmluvy Prevádzkovateľom, ak Sprostredkovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť
vyplývajúcu mu zo Zmluvy (vrátane povinností vyplývajúcich z pokynov Prevádzkovateľa)
alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov stanovujúcich požiadavky na ochranu
informácií, najmä z GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5.3

Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený rozhodnúť o obmedzení spracúvania alebo vymazaní
osobných údajov podľa tejto Zmluvy doručením preukázateľného pokynu Sprostredkovateľovi, čím
však nie je dotknutá platnosť a účinnosť tejto Zmluvy.

5.4

Prevádzkovateľ je povinný sledovať ukončenie vlastných účelov spracúvania, pričom je povinný
včas vydať tomu zodpovedajúci a dostatočne určitý pokyn Sprostredkovateľovi na vymazanie
všetkých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil. Ak Prevádzkovateľ nevydá
Sprostredkovateľovi včas pokyn na vymazanie nepotrebných osobných údajov, ktorých účel sa
skončil, zodpovedá za porušenie GDPR a prípadný vznik ujmy dotknutej osobe v súlade s čl. 82
ods. 2 GDPR výlučne a samostatne iba Prevádzkovateľ.

6 Článok
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1

Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na základe podmienok tejto Zmluvy a
zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa vydaných na základe tejto Zmluvy, a to aj pokiaľ ide
o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, s výnimkou prípadov,
keď si to vyžaduje právo Únie alebo právne predpisy Slovenskej republiky; v takom prípade
Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred vykonaním konkrétnej
spracovateľskej operácie (napr. prenos), pokiaľ dané právo takéto oznámenie nezakazuje zo
závažných dôvodov verejného záujmu.

6.2

Za zdokumentovaný pokyn Prevádzkovateľa sa považuje oficiálna písomnosť podpísaná
štatutárnym orgánom Prevádzkovateľa, alebo jeho zástupcu, nimi určenou a Sprostredkovateľovi
oznámenou osobou, doručená Sprostredkovateľovi písomne alebo email zodpovednej osoby
Prevádzkovateľa doručený zodpovednej osobe Sprostredkovateľa prostredníctvom emailovej
adresy uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy. Zo zdokumentovaného pokynu podľa prechádzajúcej vety
musí byť zrejmé, čo konkrétne má Sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov a poskytovaní
súčinnosti Prevádzkovateľovi vykonať, inak je Sprostredkovateľ oprávnený zdokumentovaný pokyn
Prevádzkovateľa nevykonať a vyžiadať si od neho ďalšie informácie nevyhnutné na vykonanie
zdokumentovaného pokynu Prevádzkovateľa.
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6.3

V prípade, ak by bol pokyn Prevádzkovateľa rozporný s GDPR alebo jeho splnenie by podľa
právneho názoru Sprostredkovateľa mohlo viesť k porušeniu GDPR, je Sprostredkovateľ o možnom
rozpore pokynu Prevádzkovateľa povinný informovať Prevádzkovateľa a vyžiadať si potvrdzujúci
alebo nový pokyn Prevádzkovateľa.

6.4

Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných od alebo v
mene Prevádzkovateľa a zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje (napr. jeho
zamestnanci alebo ďalší sprostredkovatelia) zaviazali, že zachovajú dôvernosť a mlčanlivosť o
spracúvaných osobných údajoch Prevádzkovateľa. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po
skončení tejto Zmluvy.

6.5

Sprostredkovateľ je povinný prijať primerané technické a organizačné opatrenia, ktorými sa
zabezpečí bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa čl. 32 GDPR. Predmetné opatrenia
prijaté a zdokumentované Sprostredkovateľom v prílohe č. 3 Zmluvy berie Prevádzkovateľ do
úvahy a v čase uzatvorenia tejto Zmluvy ich považuje za dostatočné najmä s ohľadom na vyhlásenie
Sprostredkovateľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, že Sprostredkovateľ pri navrhovaní a následnej
implementácii bezpečnostných opatrení zohľadnil:
6.5.1 všetky relevantné riziká, ktorých uplatnenie by mohlo viesť k
náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu a sprístupneniu
spracúvaných osobných údajov
6.5.2 náklady Sprostredkovateľa na vykonanie týchto bezpečnostných opatrení a
6.5.3 aktuálny stav poznania v oblasti informačnej bezpečnosti.

6.6

Prevádzkovateľ je povinný priebežne overovať a prehodnocovať primeranosť a účinnosť
zavedených opatrení tak, aby predchádzal porušeniu bezpečnosti, ktoré by viedlo k náhodnému
alebo nezákonnému poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, zneužitiu, zverejneniu alebo k
neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak
spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim, a to s ohľadom na svoju
zodpovednosť podľa čl. 24 GDPR aj prostredníctvom auditov, spolupráce a žiadostí o súčinnosť
doručených Sprostredkovateľovi v súlade s touto Zmluvou. V prípade potreby je Prevádzkovateľ
najmä s ohľadom na pravdepodobnosť a závažnosť rizík týkajúcich sa spracúvania osobných
údajov podľa tejto Zmluvy oprávnený pokynom Sprostredkovateľovi určiť zmeny v aplikovaných
bezpečnostných opatreniach alebo doplnenie prijatých bezpečnostných opatrení novými vhodnými
technickými a organizačnými opatreniami. To však nezbavuje Sprostredkovateľa jeho povinnosti
podľa čl. 32 GDPR, v zmysle ktorej je povinný prijať primerané technické a organizačné opatrenia
s ohľadom na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických
osôb s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.

6.7

Sprostredkovateľ je povinný plniť v mene Prevádzkovateľa jeho informačné povinnosti iba
odkazovaním na informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré v súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR
pripraví Prevádzkovateľ. Ak Prevádzkovateľ neposkytne Sprostredkovateľovi konkrétne informácie
podľa predchádzajúcej vety a pokynom nespresní spôsob plnenia informačných povinností
v konkrétnej situácii, Sprostredkovateľ je povinný počas získavania osobných údajov v mene
Prevádzkovateľa alebo pri prvom kontakte s dotknutou osobou odkazovať len na všeobecné
informácie o ochrane osobných údajov, ktoré budú aktuálne dostupné na webovom sídle
Prevádzkovateľa (www.uvzsr.sk). Doteraz používané a vypracované informácie určené na
informovanie dotknutých osôb podľa GDPR sa budú používať naďalej, ak Prevádzkovateľ pokynom
neurčí inak.

6.8

Sprostredkovateľ je povinný pomáhať Prevádzkovateľovi pri plnení povinnosti Prevádzkovateľa
reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby a ďalších povinností Prevádzkovateľa podľa čl.
32 až 36 GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.
Sprostredkovateľ poskytuje pomoc bez zbytočného odkladu na základe žiadosti Prevádzkovateľa.

6.9

Sprostredkovateľ nie je oprávnený sám odpovedať na žiadosti dotknutých osôb Prevádzkovateľa a
akékoľvek žiadosti dotknutých osôb doručené Sprostredkovateľovi, ktoré sa týkajú spracúvania
osobných údajov v mene Prevádzkovateľa, je Sprostredkovateľ okamžite bezodkladne povinný
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postúpiť Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nie je oprávnený pokynom vydaným podľa čl. 6 bodu
6.1 Zmluvy ani žiadosťou o poskytnutie súčinnosti podľa čl. 6 bod 6.8 Zmluvy prenášať vlastné
povinnosti spojené s odpovedaním na žiadosti dotknutých osôb o výkon ich práv podľa čl. 15 až 22
a čl. 34 GPDR na Sprostredkovateľa.
6.10 Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hod) po tom, čo sa o porušení ochrany
osobných údajov dozvedel, oznámiť Prevádzkovateľovi každé zistené porušenie ochrany osobných
údajov.1 Sprostredkovateľ nie je oprávnený oznamovať porušenie ochrany osobných údajov
týkajúcich sa tejto Zmluvy dozorným orgánom ani dotknutým osobám, ak Prevádzkovateľ s takýmto
postupom nevyjadrí súhlas prostredníctvom svojej zodpovednej osoby telefonicky alebo emailom.
Ak Sprostredkovateľ zmešká túto lehotu, je povinný uviesť aj dôvod zmeškania lehoty. Oznámenie
porušenia ochrany osobných údajov Sprostredkovateľ oznamuje písomne alebo emailom
Prevádzkovateľovi.
6.11 Ak Sprostredkovateľ oznamuje porušenie ochrany osobných údajov Prevádzkovateľovi telefonicky,
zodpovedná osoba Sprostredkovateľa je oprávnená vyhotoviť zvukový záznam tohto rozhovoru
alebo musí mať zodpovedná osoba Sprostredkovateľa počas takéhoto oznámenia pri sebe
minimálne jedného dôveryhodného svedka, pričom zodpovedná osoba Prevádzkovateľa je povinná
následne bezodkladne emailom potvrdiť svoj súhlas s postupom podľa čl. 6 bod 6.10 Zmluvy alebo
oznámiť Sprostredkovateľovi, že Prevádzkovateľ splní notifikačné povinnosti podľa čl. 33 a čl. 34
GDPR samostatne na email doručený zodpovednej osobe Sprostredkovateľa, ktorý je uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy. Ak by takéto potvrdenie podľa predchádzajúcej vety nebolo
Sprostredkovateľovi doručené najneskôr do 70 hodín od zistenia porušenia ochrany osobných
údajov, Sprostredkovateľ je oprávnený postupovať v najlepšom záujme dotknutých osôb a podľa
vlastnej úvahy v mene Prevádzkovateľa oznámiť porušenie ochrany osobných údajov dozornému
orgánu, príp. aj dotknutým osobám.
6.12 Ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov u Sprostredkovateľa, je Sprostredkovateľ povinný
dané porušenie zdokumentovať v rozsahu podľa čl. 33 ods. 3 a 5 GDPR, pričom predmetnú
dokumentáciu poskytne Prevádzkovateľovi bezodkladne po schválení jej finálneho znenia
štatutárnym orgánom Sprostredkovateľa. V prípade neskoršieho aktualizovania predmetnej
dokumentácie o porušení ochrany osobných údajov postupuje Sprostredkovateľ primerane ako
podľa predchádzajúcej vety.
6.13 Po ukončení spracúvania osobných údajov v mene Prevádzkovateľa je Sprostredkovateľ povinný
na základe pokynu Prevádzkovateľa všetky osobné údaje vymazať alebo vrátiť Prevádzkovateľovi
a vymazať existujúce kópie, ak právo Únie alebo právo členského štátu nepožaduje uchovávanie
týchto osobných údajov; Sprostredkovateľ je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi existenciu
takéhoto všeobecne záväzného právneho predpisu.
6.14 Zmluvné strany sú si navzájom povinné poskytovať riadnu súčinnosť potrebnú na dodržiavanie tejto
Zmluvy, GDPR a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s ochranou osobných
údajov alebo bezpečnosťou a ochranou informácií.
6.15 Zmluvné strany sú povinné navzájom otvorene komunikovať akékoľvek otázky a problémy týkajúce
sa praktického dodržiavania a plnenia tejto Zmluvy a ochrany osobných údajov, pričom Zmluvné
strany komunikujú prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to
vrátane emailovej komunikácie. Zmenu kontaktných údajov sú Zmluvné strany povinné si vzájomne
bezodkladne oznámiť.
6.16 Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia
povinností v čl. 28 GDPR a umožní audity, ako aj kontroly vykonávané Prevádzkovateľom alebo
iným audítorom, ktorého poveril Prevádzkovateľ, a prispieva k nim. Prípadné náklady, ktoré vzniknú
s výkonom auditu znáša každá Zmluvná strana v plnej miere výlučne samostatne a nezávisle od
druhej Zmluvnej strany bez akýchkoľvek nárokov na kompenzácie takýchto nákladov.
V zmysle čl. 4 bod 12 GDPR: „porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k
náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa
prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.
1
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6.17 Sprostredkovateľ bezodkladne informuje Prevádzkovateľa o kontrolách a/alebo konaniach
vykonávaných štátnymi orgánmi, najmä, nie však výlučne zo strany Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky u Sprostredkovateľa a/alebo ďalšieho sprostredkovateľa
(subdodávateľa), ako aj o rozhodnutiach a opatreniach prijatých v súvislosti s týmito kontrolami
a/alebo konaniami, pokiaľ Sprostredkovateľ má alebo má mať o príslušnej kontrole a/alebo konaní,
rozhodnutí alebo opatrení vedomosť a ak sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú spracúvania osobných
údajov podľa tejto Zmluvy.
6.18 Sprostredkovateľ nesmie osobné údaje spracúvané na základe tejto Zmluvy spracúvať na svoje
vlastné účely, čím nie je dotknuté oprávnenie Sprostredkovateľa podľa bodu 2.6 tejto Zmluvy.
Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom,
ktorý nie je v rozpore s GDPR, ani inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ani ich
neobchádza. Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s
oprávnenými záujmami a očakávaniami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva
a právom chránené záujmy a svojím konaním nesmie neoprávnene zasahovať do práva na ochranu
ich osobnosti a súkromia.
6.19 Zmluvné strany sa dohodli, že Sprostredkovateľ je oprávnený samostatne vybavovať a odpovedať
na žiadosti tretích strán o poskytnutie anonymizovaných agregovaných štatistických výstupov
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi [čl. 3 bodu 3.2.11 tejto Zmluvy].

7 Článok
Zapojenie ďalších sprostredkovateľov do spracúvania osobných údajov
7.1

Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa podľa čl.
28 ods. 2 a 4 GDPR.

7.2

Sprostredkovateľ zodpovedá za všetko spracúvanie osobných údajov ďalšími sprostredkovateľmi
ako keby spracúval osobné údaje sám a zaväzuje sa zaviazať ďalších sprostredkovateľov tými
istými podmienkami ako sú upravené v tejto Zmluve.

7.3

Sprostredkovateľ prehlasuje, že na spracúvanie osobných údajov podľa tejto Zmluvy použije len
nasledovných ďalších sprostredkovateľov, pričom ak by došlo k zmene ďalších sprostredkovateľov,
Sprostredkovateľ si vyžiada predchádzajúci súhlas Prevádzkovateľa so zmenou:

Identifikácia
ďalšieho
sprostredkovateľa
Slovenská
republika,
zastúpená
Ministerstvom
vnútra Slovenskej
republiky

Dôvod
zapojenia
Poskytovanie
služieb
privátneho
vládneho
cloudu

Zmluva uzatvorená aj s ohľadom na požiadavky podľa
čl. 28 ods. 3 GDPR
https://www.crz.gov.sk/data/att/3934259_dokument1.pdf

7.4

Sprostredkovateľ garantuje Prevádzkovateľovi, že ďalší sprostredkovatelia podľa čl. 7 bod 7.3
Zmluvy poskytujú dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné
opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv
dotknutej osoby.

7.5

Súhlas so zapojením ďalšieho sprostredkovateľa môže vykonať Prevádzkovateľ aj emailom.
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8 Článok
Rozhodovanie o eskaláciách
8.1

Ak má Zmluvná strana odlišný alebo kontradiktórny právny názor voči právnemu názoru druhej
Zmluvnej strany na záležitosti spojené s plnením Zmluvy alebo aplikovanie úpravy GDPR na právne
vzťahy medzi Zmluvnými stranami takého charakteru, ktorý má podstatný vplyv na riadnu
spoluprácu Zmluvných strán (ďalej len „Eskalácia“), je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená
požiadať o usmernenie a rozhodnutie Eskalácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

8.2

Rozhodnutie Eskalácie podľa čl. 8 bod 8.1 Zmluvy má pre Zmluvné strany odporúčací charakter.

9 Článok
Poskytovanie údajov a zriadenie prístupov k osobným údajom tretím stranám
9.1

V prípade, ak bude potrebné poskytovať osobné údaje alebo zriadiť prístup k osobným údajom
spracúvaným Sprostredkovateľom tretej strane v rozsahu a za podmienok podľa tejto Zmluvy, je
potrebné predchádzajúce schválenie Prevádzkovateľa alebo vydanie pokynu Sprostredkovateľovi,
ktorým sa bližšie špecifikuje požadovaná spracovateľská operácia vo vzťahu k tretej strane, a to
v rozsahu podľa prílohy č. 4 Zmluvy. Pod zriadením prístupu k osobným údajom sa rozumie
výlučne zriadenie technického prístupu k osobným údajom v rámci aplikácie „Moje ezdravie“, ak sa
Zmluvné strany vyslovene nedohodnú inak v písomnom dodatku podľa bodu 11.3 tejto Zmluvy.
Sprostredkovateľ zodpovedá za to, akým spôsobom umožní prístup tretej strany k osobným údajom
v rámci aplikácie „Moje ezdravie“, najmä je povinný zamedziť tomu, aby tretia strana nemala prístup
k osobným údajom osôb, ku ktorým jej nesvedčí žiaden právny titul na takýto prístup, pričom je
viazaný autorizovaným rozsahom prístupov tretích strán podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy alebo
konkrétnym pokynom Prevádzkovateľa.

9.2

V prípade, ak Sprostredkovateľa žiada o zriadenie prístupu alebo poskytnutie spracúvaných
osobných údajov tretia strana, Sprostredkovateľ postúpi takúto žiadosť na rozhodnutie
Prevádzkovateľovi, pričom bez schválenia alebo pokynu Prevádzkovateľa Sprostredkovateľ takýto
prístup tretej strane k spracúvaným osobným údajom nezriadi ani osobné údaje tretej strane
neposkytne. Žiadosť tretej strany o zriadenie prístupu k osobným údajom podľa tohto bodu Zmluvy
musí obsahovať najmä nasledovné informácie:
a. identifikácia tretej strany, ktorý žiada o prístup k osobným údajom,
b. identifikácia fyzických osôb (príjemcov osobných údajov tretej strany), ktorým má byť
umožnený prístup k osobným údajom vrátane uvedenia vzťahu medzi žiadateľom a príjemcom
osobných údajov tretej strany,
c.

odôvodnenie prístupov podľa písm. a. a b. s uvedením právneho titulu (nielen právneho
základu podľa čl. 6 ods. 1 GDPR) na takýto prístup k osobným údajom (napr. funkcia príjemcu
tretej strany a odôvodnenie potreby zriadenia prístupu),

d. identifikácia rozsahu osobných údajov, ku ktorým žiada žiadateľ prístup, príp. identifikácia
existujúcej prístupovej role,
e. požadované spracovateľské operácie s osobnými údajmi.
Vyššie uvedené náležitosti žiadosti sa primerane vzťahujú aj na žiadosť tretej strany o poskytnutie
spracúvaných údajov inak ako zriadením prístupu.
9.3

V prípade, ak žiadosť doručená treťou stranou Sprostredkovateľovi neobsahuje informácie podľa
tohto bodu Zmluvy, Sprostredkovateľ je pred postúpením tejto žiadosti Prevádzkovateľovi povinný
si od tretej strany tieto informácie vyžiadať alebo ich doplniť podľa povahy tretej strany a jej
odôvodnenej potreby prístupu alebo poskytovania osobných údajov na plnenie vlastných dôležitých
úloh vo verejnom záujme súvisiacich s ochranou verejného zdravia. Zmluvné strany si pre potreby
zriaďovania prístupu tretím stranám môžu odsúhlasiť formulár, ktorý bude Sprostredkovateľ
vyplňovať v spolupráci s treťou stranou pred zaslaním Prevádzkovateľovi na schválenie autorizácie
prístupu tretej strany.
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9.4

Sprostredkovateľ je oprávnený udeliť požadované prístupové práva k osobným údajom
ľubovoľnému počtu používateľov autorizovanej oprávnenej tretej strany podľa tejto Zmluvy alebo
podľa pokynu Prevádzkovateľa a tento počet na základe žiadosti autorizovanej oprávnenej tretej
strany meniť, ak zo schválenia alebo pokynu Prevádzkovateľa nevyplýva konkrétny rozsah (počet)
prístupov. Sprostredkovateľ je pri overovaní príslušnosti používateľa ku oprávnenej tretej strane
povinný zachovávať vyššiu mieru náležitej odbornej starostlivosti a overovať identitu konkrétnych
používateľov a ich príslušnosť k autorizovanej tretej strane pred pridelením prístupu k osobným
údajom.

9.5

Sprostredkovateľ je povinný zablokovať všetky neaktívne prístupové práva oprávnenej tretej strany,
ak tretia strana takéto oprávnenia nevyužila nepretržite počas šesťdesiat po sebe nasledujúcich dní.
Rovnako je Sprostredkovateľ povinný postupovať k individuálnym prístupom používateľov
autorizovanej tretej strany, pričom aktívnym používateľom autorizovanej tretej strany
Sprostredkovateľ nezablokuje prístup.

9.6

Sprostredkovateľ je kedykoľvek povinný bezodkladne zrušiť alebo obmedziť prístup autorizovanej
tretej strane definovanej Prevádzkovateľom v pokyne alebo používateľom tretej strany, ako o to
požiada Prevádzkovateľ, tretia strana z vlastných bezpečnostných dôvodov alebo ak je to
nevyhnutné pre uplatňovanie vlastných bezpečnostných opatrení Sprostredkovateľa.

9.7

Pre odstránenie pochybností platí, že Sprostredkovateľ je povinný umožniť prístup k osobným
údajom spracúvaným v rozsahu a za podmienok podľa tejto Zmluvy tretím stranám v rozsahu podľa
prílohy č. 4 tejto Zmluvy. Akékoľvek ďalšie zriadenie prístupov alebo poskytovanie osobných údajov
tretej strane spracúvaných podľa tejto Zmluvy sa riadi postupom podľa bodov 9.1 až 9.4 tejto
Zmluvy.

9.8

Zodpovedná osoba Sprostredkovateľa je povinná viesť podrobnú evidenciu zriadených prístupov
autorizovaným tretím stranám a používateľov autorizovanej tretej strany, z ktorej bude zrejmé kedy
a komu Prevádzkovateľ schválil prístupové práva k osobným údajom spracúvaným podľa tejto
Zmluvy. Predmetnú evidenciu zodpovedná osoba Sprostredkovateľa aktualizuje a zašle
zodpovednej osobe Prevádzkovateľa na vyžiadanie v primeranej lehote, nie dlhšej ako 3 pracovné
dni; Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať predloženie podrobnej evidencie pridelených prístupov
maximálne jedenkrát za kalendárny mesiac.

10 Článok
Doručovanie
10.1 Na doručovanie pokynov a iných písomnosti potrebných na plnenie tejto Zmluvy sa použijú
kontaktné a korešpondenčné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Pre odstránenie pochybností
platí, že pre zachovanie písomnosti právneho úkonu Zmluvné strany akceptujú aj email doručený
medzi zodpovednými osobami Zmluvných strán na emailové adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
10.2 V prípade zmeny adries uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné sa o týchto
zmenách písomne informovať a následne po písomnom oznámení doručovať všetky podania na
poslednú oznámenú adresu na doručovanie.
10.3 Akákoľvek písomnosť doručovaná pri plnení tejto Zmluvy Zmluvnou stranou poštou sa bude
považovať za doručenú aj okamihom, keď sa písomnosť vráti odosielajúcej Zmluvnej strane späť s
vyznačením „adresát neznámy“ alebo „adresát neprevzal v odbernej lehote“, a to bez ohľadu na to,
či sa s odoslanou písomnosťou Zmluvné strany oboznámili alebo nie.
10.4 Email doručený zodpovednej osobe alebo inej určenej osobe Zmluvnej strany sa bude považovať
za doručený momentom jeho odoslania druhou Zmluvnou stranou, ak odosielateľ nedostal
automatickú informáciu o nedoručení emailu.
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11 Článok
Záverečné ustanovenia
11.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné
strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy zaniká Pôvodná zmluva a tiež pokyny
Prevádzkovateľa vydané podľa Pôvodnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že na zriadenie
prístupov pre tretie strany identifikované podľa rolí v zmysle prílohy č. 4 Zmluvy sa nevyžaduje
osobitný písomný pokyn Prevádzkovateľa na zriadenie prístupov týchto tretích strán k osobným
údajom Prevádzkovateľa (v obsahu a rozsahu v zmysle prílohy č. 4 Zmluvy).
11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne možné úsilie na odstránenie vzájomných sporov
vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou a na ich vyriešenie
predovšetkým prostredníctvom vzájomného rokovania a dohody. V prípade, že Zmluvné strany ani
po vzájomných rokovaniach alebo rozhodovaní o Eskalácii nedospejú k dohode alebo k riešeniu,
budú všetky prípadné spory, vznikajúce z tejto Zmluvy a v súvislosti s ňou, rozhodované pred
všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, určenými podľa platných a účinných právnych predpisov
o vecnej a miestnej príslušnosti súdov.
11.3 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základne písomnej dohody Zmluvných strán vo forme
jednotlivo očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch
Zmluvných strán. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, určité a zmluvnú
voľnosť nemajú obmedzenú. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzatvárali v
tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, jej text si prečítali, obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, Zmluvu vlastnoručne podpísali.
11.5 Akékoľvek odkazy na GDPR v tejto Zmluve znamenajú odkazy na významovo obdobné alebo
relevantné ustanovenie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak by sa mal tento zákon vzťahovať na dané
spracúvanie namiesto alebo popri GDPR, a naopak.
11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:

Náležitosti spracúvania osobných údajov
Zoznam osobných údajov
Zoznam prijatých bezpečnostných opatrení Sprostredkovateľa
Prístupy tretích strán k osobným údajom

Za Prevádzkovateľa:

Za Sprostredkovateľa:

V Bratislave dňa ____________________

V Bratislave dňa ____________________

__________________________________
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

__________________________________
Ing. Peter Bielik
generálny riaditeľ
Národné centrum zdravotníckych informácií
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Príloha č. 1

1)

Náležitosti spracúvania osobných údajov

Vedenie dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb
testovaných na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2
Názov

Povaha a účel spracúvania

Popis spracúvania
Vedenie dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach
a meraniach vzoriek fyzických osôb testovaných na
prítomnosť vírusu SARS-CoV-2

Názov aplikácie

„Moje ezdravie“

Právny základ

Plnenie dôležitých úloh vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1
písm. e) GDPR.
1.
2.
3.
4.

Kategórie dotknutých osôb

5.
6.

7.

Kategórie (zoznam) osobných údajov

Spracovateľské operácie

osoby zaevidované na vyšetrenie na ochorenie
COVID-19;
osoby negatívne testované na ochorenia COVID-19;
osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19;
osoby, ktoré boli v osobnom kontakte s osobou
pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19;
zdravotnícki pracovníci;
iné fyzické osoby, ak to bude nevyhnutné pre riadne
splnenie pokynu Prevádzkovateľa podľa čl. 3 bodu
3.2.12 tejto Zmluvy;
zákonní zástupcovia a splnomocnenci osôb vyššie
uvedených kategórií dotknutých osôb

Údaje zo skupiny A, B1 až B4 a B6, B10 podľa prílohy č. 2
Zmluvy.
Akékoľvek spracovateľské operácie nevyhnutné pre riadne
dosiahnutie dohodnutých účelov spracúvania osobných
údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena,
vyhľadávanie,
prehliadanie,
využívanie,
poskytovanie
prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie
alebo
kombinovanie,
obmedzenie,
pseudonymizovanie, anonymizovanie, vymazanie alebo
likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami

Miesto spracúvania

Slovenská republika

Forma spracúvania

Automatizovaná a polo-automatizovaná forma, resp. spôsob
spracúvania

Iné

2)

Plnenie dôležitých úloh Prevádzkovateľa vo verejnom záujme podľa Zákona o ochrane verejného
zdravia najmä s cieľom podporovať ochranu života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia
COVID-19
Názov

Popis spracúvania

Názov aplikácie

Plnenie dôležitých úloh Prevádzkovateľa vo verejnom záujme
podľa Zákona o ochrane verejného zdravia najmä s cieľom
podporovať ochranu života a zdravia v súvislosti so šírením
ochorenia COVID-19 tak ako sú bližšie vysvetlené v čl. 3 bode
3.2 tejto Zmluvy
„Moje ezdravie“

Právny základ

Plnenie dôležitých úloh vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1
písm. e) GDPR.

Povaha a účel spracúvania

osoby zaevidované na vyšetrenie na ochorenie COVID19;
2.
osoby negatívne testované na ochorenia COVID-19;
3.
osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19;
4.
osoby, ktoré boli v osobnom kontakte s osobou
pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19;
5.
zdravotnícki pracovníci;
6.
osoby zaevidované na očkovanie proti ochoreniu
COVID-19;
7.
osoby očkované proti ochoreniu COVID-19;
8.
osoby, ktoré sa odmietli podrobiť očkovaniu proti
ochoreniu COVID-19, a to prípade povinného
očkovania;
9.
iné fyzické osoby, ak to bude nevyhnutné pre riadne
splnenie pokynu Prevádzkovateľa podľa čl. 3 bodu
3.2.12 tejto Zmluvy;
10.
zákonní zástupcovia a splnomocnenci osôb vyššie
uvedených kategórií dotknutých osôb
Údaje zo skupiny A, B1, B4, B7 až B12 podľa prílohy č. 2
Zmluvy.
Akékoľvek spracovateľské operácie nevyhnutné pre riadne
dosiahnutie dohodnutých účelov spracúvania osobných údajov,
najmä
získavanie,
zaznamenávanie,
usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena,
vyhľadávanie,
prehliadanie,
využívanie,
poskytovanie
prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie
alebo
kombinovanie,
obmedzenie,
pseudonymizovanie, anonymizovanie, vymazanie alebo
likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými
alebo neautomatizovanými prostriedkami
1.

Kategórie dotknutých osôb

Kategórie (zoznam) osobných údajov

Spracovateľské operácie

Miesto spracúvania

Slovenská republika

Forma spracúvania

Automatizovaná a polo-automatizovaná forma, resp. spôsob
spracúvania

Iné

3)

Štatistické účely
Názov

Povaha a účel spracúvania
Názov aplikácie

Právny základ

Kategórie dotknutých osôb
Kategórie (zoznam) osobných údajov

Spracovateľské operácie

Popis spracúvania
Štatistické účely zahŕňajú tvorbu štatistických výstupov
z informácií a osobných údajov pôvodne spracúvaných na
účely podľa čl. 3 bodov 3.1.1 a 3.1.2 tejto zmluvy.
„Moje ezdravie“, ISZI
Právny základ pôvodného účelu (viď účely vysvetlené vyššie
v tejto prílohe) v spojitosti s recitálom č. 50 a čl. 89 GDPR
pre štatistické účely.
Akékoľvek dotknuté osoby podľa čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy.
Akékoľvek údaje zo skupín údajov spracúvaných pre účely
podľa bodov 1) a 2) tejto prílohy a zároveň údaje zo skupiny
B5 podľa prílohy č. 2 Zmluvy.
Akékoľvek spracovateľské operácie nevyhnutné pre riadne
dosiahnutie dohodnutých účelov spracúvania osobných
údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena,
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie
prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie
alebo
kombinovanie,
obmedzenie,
pseudonymizovanie, anonymizovanie, vymazanie alebo
likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami

Miesto spracúvania

Slovenská republika

Forma spracúvania

Automatizovaná a polo-automatizovaná forma, resp. spôsob
spracúvania

Iné

Príloha č. 2

Zoznam osobných údajov

A.

Údaje z formulárov a žiadaniek:
Meno; Priezvisko; Národnosť; Štátna príslušnosť, Rodné číslo/BIČ/Identifikačné číslo; Dátum
narodenia; Pohlavie; Zdravotná poisťovňa; Dátum začiatku ochorenia; Adresa trvalého pobytu
(ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ, okres, štát) Adresa prechodného pobytu (ulica, popisné
číslo, mesto/obec, PSČ, okres, štát); Adresa domácej izolácie (ulica, popisné číslo, mesto/obec,
PSČ, okres, štát), Počet osôb v spoločnej domácnosti, Počet izieb v spoločnej domácnosti, Dátum
začiatku karantény, Dátum konca karantény, Dôvod karantény; Príznaky, alebo dôvod vyšetrenia
(teplota nad 38° C – začiatok a koniec, dĺžka trvania horúčky, malátnosť, bolesť kĺbov a svalov,
zvracanie, hnačka, vykašliavam hlien, strata čuchu, prišiel som zo zahraničia – krajina, dátum
príchodu, očkovaný proti chrípke - dátum očkovania, názov vakcíny, suchý kašeľ, bolesť hlavy,
nádcha, búšenie srdca, triaška, sťažené dýchanie, strata chuti, fajčiar); Iné dôležité informácie;
Užívané lieky; Údaje kontaktnej osoby v prípade núdze (meno, priezvisko, email, telefónne číslo);
Skupina osôb, do ktorej osoba patrí (Som občan Slovenskej republiky, Som cudzinec, Som
príslušník Policajného zboru, Som príslušník HaZZ, Som príslušník Armády SR, Som lekár alebo
iný zdravotnícky pracovník, kód zdravotníckeho pracovníka; Som zamestnanec školstva, Som
zamestnanec zariadenia sociálnych služieb; Názov zariadenia sociálnych služieb; Idem na
predoperačné vyšetrenie; Dátum vyšetrenia/operácie; Som imobilný; člen špecifickej komunity
s vysokým rizikom šírenia ochorenia); Navštívené krajiny; Dátum príchodu na Slovensko; Emailová
adresa; telefónne číslo; Meno a priezvisko všeobecného lekára, Email všeobecného lekára.

B.

Ďalšie evidované údaje:
B.1

Ďalšie údaje osoby:
Vek; COVID-19-PASS; Dátum úmrtia; Dátum vyliečenia; Sekundárne telefónne číslo;
Sekundárny email; Dôvod obavy z nákazy; Údaje zdravotného stavu (zápal pľúc, vysoký
krvný tlak, srdcovo-cievne ochorenie, príznak, či ide o osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím; číslo preukazu ZŤP; príznak poberania invalidného dôchodku; cukrovka
onkologické ochorenie, a iné); Zatriedenie pacienta (triáž), Meno, priezvisko, rodné číslo,
telefónne číslo, email zákonného zástupcu; Dátum začiatku, dátum konca a adresa
repatriačného centra, Dátum nariadenia geo-trasovania, Identifikátor osoby, ktorá nariadila
geo-trasovanie, Dátum zrušenia nariadenia geo-trasovania, Identifikátor osoby, ktorá zrušila
nariadenie na geo-trasovanie; Index rizika šírenia nákazy; Údaje o osobe, ktorá vyplnila
formulár (meno, priezvisko, email, telefónne číslo); Cestovateľská anamnéza; Výskyt
podobného ochorenia; Údaje o udelených súhlasoch so spracovaním údajov. Údaje
pozitívne testovanej osoby (Meno; Priezvisko; Dátum kontaktu; Vzdialenosť; Trvanie);
Termín vyšetrenia Retest.

B.2

Údaje odberného miesta:
Identifikátor, názov, prevádzkovateľ odberového miesta, adresa odberového miesta (ulica,
obec, PSČ, okres), Zemepisná šírka a dĺžka adresy odberového miesta, Dátum a čas
termínu odberu, Dátum a čas vstupu drive-in, Dátum a čas výstupu drive-in; Denná kapacita
odberného miesta, Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; Kód IdZZ; Dĺžka časového
slotu pre odber vzorky od jednej osoby; Pracovná doba v jednotlivé dni; Typ odberného
miesta; Organizačná jednotka; Meno a heslo používateľa pre prihlásenie; Token; URL.

B.3 Údaje osoby v kontakte s pozitívne testovanou osobou:
Rodné číslo; Osobný identifikátor; Zdravotná poisťovňa; Vek; Pohlavie; Meno a Priezvisko
osoby v kontakte s pozitívne identifikovanou osobou; Vzťah osoby k pozitívne identifikovanej
osobe/k nakazenému; Typ kontaktu; Frekvencia kontaktu; Miesto kontaktu; Vzdialenosť osôb
pri kontakte; Trvanie kontaktu; Spôsob ochrany pri kontakte s pozitívne identifikovanou
osobou; Poznámka; Email a telefónne číslo osoby, s ktorou bola pozitívne identifikovaná
osoba v kontakte, Adresa domácej izolácie (ulica, popisné číslo, mesto/obec, okres, PSČ,
štát).

B.4 Laboratórne výsledky a výsledky antigénového testovania :
Diagnóza; Kód lekára, meno a priezvisko lekára, telefónne číslo, adresa sídla (ulica, popisné
číslo, obec/mesto, PSČ, okres), email lekára, ktorý vyšetrenie objednal; Dátum a čas
objednania vyšetrenia; Kód, IČO, názov, odborné zameranie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti, ktorý vyšetrenie objednal; Požadované vyšetrenie; Číslo požiadavky na
vyšetrenie; Kód a druh vzorky, Dátum a čas odberu; Dátum a čas odoslania vzorky do
laboratória; Dátum prijatia vzorky do laboratória; Číslo vzorky žiadateľa; Dátum a čas
objednania na vyšetrenie, Dátum a čas ukončenia vyšetrenia; Druh (kód) vyšetrenia;
Výsledok z vyšetrenia; hodnota CT; Jedinečný identifikátor testu (Unique ID) Popis
k vyšetreniu; Kód vyšetrenia realizovaného laboratóriom podľa číselníka NCLP a LOINC;
Celý názov realizovaného testu; IČO laboratória; Kód laboratória; adresa laboratória (ulica,
obec, PSČ, okres), kontaktná osoba, telefón, mail; Laboratórne číslo; Riziková skupina (kód
a popis); Dôvod vyšetrenia (kód a popis); Samoplatca; Druh materiálu; Číslo protokolu, Druh
odberu; Znehodnotená vzorka, Typ Testu.
B.5

Štatistické údaje:
Názov kraja; Názov okresu; Názov obce; Počet potvrdených negatívnych prípadov; Počet
potvrdených pozitívnych vzoriek/prípadov; Počet vyliečených; Počet mŕtvych; Počet
aktívnych prípadov; Deň diagnostiky; Počet čakajúcich na výsledky testovania; Počet
otestovaných, negatívnych prípadov; Počet osôb v karanténe (mimo svojho bydliska) podľa
miesta zariadenia.

B.6

Údaje komunikácie:
Zaslané SMS (stav, telefónne číslo príjemcu, text, dátum poslednej zmeny, Zaslané email
(stav, predmet, odosielateľ, email príjemcu, dátum poslednej zmeny).

B.7

Údaje lokalizácie:
Dátum poskytnutia údajov; Časové okná; Zemepisná šírka a výška; Indikatívna informácia
o presnosti lokalizácie; Strávená doba v hodinovom časovom okne; Unikátny identifikátor;
Telefónne číslo; URL link; Multipass (bezvýznamový identifikátor pre komunikáciu).

B.8

Informácie o možnom porušení podmienok karantény:
Dôvod porušenia karantény; Dátum, čas a poloha v čase možného porušenia karantény.

B.9

Údaje karantény:
Stav karantény(domáca, repatriačná, Smart); Dátum a čas začiatku a ukončenia
karantény; Dátum vstupu na územie SR; Dátum a čas potvrdenia vstupu na územie SR;
Identifikátor používateľa, ktorý potvrdil vstup na územie SR; EČV vozidla; Údaje RUVZ
príslušného na riešenie prípadu; Dátum a čas porušenia; Kód udalosti; Identifikátor
osoby, ktorá validovala udalosť; Dátum a čas validácie; Kód pre vyriešenie udalosti,
Poznámka; Kód dopadu udalosti.

B.10 Zoznamy a prehľady:
Zoznam osôb na retest; Zoznam pozitívnych; Zoznam osôb ehranica; Zoznam osôb
v kontakte s pozitívnou osobou; Zoznam žiadostí od občanov o vyšetrenie; Zoznam
žiadostí od občanov o AG vyšetrenie; Whiteboard, Zoznam osôb nachádzajúcich sa na
odbernom mieste; Zoznam osôb, ktoré opustili odberné miesto; Zoznam osoby zo
zdravotným postihnutím, zoznam Ostatní
B.11 Údaje k očkovaniu proti COVID-19
Dátum odoslania záznamu do NZIS, Identifikátor zdravotníka, ktorý vykonal očkovanie, Kód
zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonal očkovanie, Meno zdravotníckeho pracovníka,
ktorý vykonal očkovanie, Odbornosť pracovníka, ktorý vykonal očkovanie, Kód poskytovateľa
ZS, u ktorého bolo vykonané očkovanie, Názov poskytovateľa ZS, u ktorého bolo vykonané
očkovanie, Id lekára, pod ktorého dozorom bolo očkovanie vykonané, Kód lekára, pod
ktorého dozorom bolo očkovanie vykonané, Meno lekára, pod ktorého dozorom bolo
očkovanie vykonané, Identifikátor záznamu v systéme ezdravie, Dátum očkovania, Druh
očkovania, Číselník JRÚZ, OID: 1.3.158.00165387.100.10.35, Počet dávok, Poradie dávky,
Kód poradia dávky, Číselník JRUZ, OID: 1.3.158.00165387.100.10.36, Príznak poslednej
dávky 0/1, Poznámka k očkovaniu, Typ vakcíny - ŠUKL kód (JRUZ identifikátor), Šarža,

Veľkosť dávky (objem, množstvo), Jednotka množstva dávky, Dátum nežiadúcej reakcie,
Typ reakcie, Nežiadúce účinky – popis, Príznak zrušeného očkovania, Dôvod zrušenia
očkovania, Číselník JRÚZ, OID: 1.3.158.00165387.100.10.116
B.12 Údaje očkovacieho miesta:
Identifikátor, názov, prevádzkovateľ očkovacieho miesta, adresa očkovacieho miesta (ulica,
obec, PSČ, okres), Zemepisná šírka a dĺžka adresy očkovacieho miesta, Denná kapacita
očkovacieho miesta, Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; Kód IdZZ; Dĺžka časového
slotu pre výkon očkovania jednej osoby; Pracovná doba v jednotlivé dni; Organizačná
jednotka; Meno a heslo používateľa pre prihlásenie; Token; URL.

Príloha č. 3

Zoznam prijatých bezpečnostných opatrení Sprostredkovateľa

Technické a organizačné opatrenia prijaté Sprostredkovateľom
podľa čl. 32 GDPR:

Áno

Nie

Zabezpečenie chráneného priestoru pomocou mechanických zábranných
prostriedkov (napr. uzamykateľné dvere, okná, mreže) a v prípade potreby
aj pomocou technických zabezpečovacích prostriedkov (napr. elektrický
zabezpečovací systém objektu, elektrická požiarna signalizácia)



☐

Stála prítomnosť a dohľad povereného príjemcu osobných údajov nad
akoukoľvek neoprávnenou osobou (napr. návšteva) počas jej zotrvávania
v chránenom priestore Sprostredkovateľa, v ktorom sú spracúvané osobné
údaje



☐

Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov (napr. uloženie
listinných dokumentov v uzamykateľných skriniach alebo trezoroch)



☐

Šifrová ochrana obsahu dátových nosičov a šifrová ochrana dát
premiestňovaných prostredníctvom počítačových sietí



☐

Šifrová ochrana elektronických súborov s citlivými dátami alebo obsahom
pri zasielaní emailom alebo odosielaní z databázy cez API



☐

Prístup k informačným systémom len prostredníctvom hesiel



☐

Detekcia prítomnosti škodlivého kódu v prichádzajúcej elektronickej pošte
a v iných súboroch prijímaných z verejne prístupnej počítačovej siete alebo
z dátových nosičov



☐

Používanie legálneho softvéru



☐

Bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov



☐

Zariadenie na likvidáciu dátových nosičov osobných údajov napr.
skartovačka



☐

Pravidelná aktualizácia operačného systému a programového aplikačného
vybavenia



☐

Bezpečnostná politika ochrany osobných údajov určujúca organizačné
postupy s vplyvom na bezpečnosť spracúvania osobných údajov



☐

Interná politika IT bezpečnosti



☐

Interná politika ochrany osobných údajov



☐

Bezpečnostný projekt pre aplikáciu „Moje ezdravie“



☐

Pseudonymizácia a primerané šifrovanie osobných údajov



☐

Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti
technických
a organizačných
opatrení
na zaistenie
bezpečnosti
spracúvania



☐

Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou (anti-spam)



☐

Firewall



☐

Logovanie a analýza logov



☐

Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou



☐

Vzájomné zastupovanie zamestnancov (napr. v prípade nehody, dočasnej
pracovnej neschopnosti, ukončenia pracovného alebo obdobného pomeru)



☐

Pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov (napr. listiny,
fotografie) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti



☐

Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej
zodpovednosti jednotlivých zamestnancov (bezpečné vymazanie osobných
údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov
osobných údajov)



☐

Pravidlá prístupu k internetu (napr. zamedzenie pripojenia k určitým
webovým sídlam)



☐

Test obnovy informačného systému zo zálohy



☐

Test funkcionality dátového nosiča zálohy



☐

Vymedzenie internej zodpovednosti za porušenie GDPR zamestnancami
Sprostredkovateľa



☐

Oboznámenie zamestnancov s prijatými internými politikami v oblasti
ochrany osobných údajov



☐

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov a IT
bezpečnosti



☐

Vedenie zoznamu aktív a jeho aktualizácia



☐

Kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov Sprostredkovateľa



☐

Prideľovanie prístupových práv a úrovní prístupu (rolí) zamestnancom



☐

Testovanie nových funkcionalít bez použitia reálne spracúvaných osobných
údajov



☐

Správa silných hesiel



☐

Monitorovacie úlohy zodpovednej osoby (DPO)



☐

Monitorovacie úlohy manažéra pre kyber-bezpečnosť



☐

Pravidlá pre zvýšené zabezpečenie API komunikácie (filtrovanie IP adries,
autentizácia, fail2ban, blokovanie objemového útoku, rate limmiting)



☐

Penetračné testovanie aplikácie „Moje ezdravie“



☐

Vykonanie nezávislého bezpečnostného auditu



☐

Príloha č. 4
Oprávnená tretia strana
a právny
základ
poskytovania
alebo
prístupu
k osobným
údajom
Všetky
regionálne
úrady
verejného
zdravotníctva

Prístupy tretích strán k osobným údajom
Forma poskytovania
alebo prístupu

Spôsob poskytovania
alebo prístupu

Rozsah
poskytovania
alebo prístupu

Prístupová rola

Rozsah oprávnení2

Interval
poskytovania
alebo zriadenia
prístupu

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany,
príp.
vytvorenie REST API
pre
autorizované
zariadenia oprávnenej
tretej strany.

Osobné
údaje
dotknutých
osôb
v rozsahu častí: A, B1,
B3, B4, B6, B7, B8, B9,
B10, B11 tak ako sú
bližšie
definované
v prílohe č. 2 Zmluvy.

PHA_Hygiene_Officer

R pri všetkých údajoch s
výnimkou:
• B3, B9 – Poznámky – CRUD
• A - Počet osôb v domácej
karanténe – CR
• B10 – Zoznam osôb –
prehľad osôb ktoré sú
aktuálne
na
odbernom
mieste – CR
• B10 – Prehľad osôb, kde by
sa mal vykonať retest. – CR
• B10 - Požiadavky občanov –
CRU
• B10 - Hygiena / Antigénové
testovanie – CRU

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do
vydania pokynu
Prevádzkovateľa

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany,
príp.
vytvorenie REST API
pre
autorizované
zariadenia oprávnenej
tretej strany.

Osobné
údaje
dotknutých
osôb
v rozsahu častí: A, B1,
B2, B3, B4, B6, B10 tak
ako sú bližšie definované
v prílohe č. 2 Zmluvy.

MOM_user

R pri všetkých údajoch s
výnimkou:
• B10 – Príloha – C
• B10 – Zoznam objednaných
osôb – CRU
• B10 – Whiteboard - CR

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do
vydania pokynu
Prevádzkovateľa

Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.

Všetci prevádzkovatelia
mobilného odberového
miesta
pre
PCR
testovanie
Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.

2

Podľa lokalizácie sa
oprávnenému
používateľovi
zobrazia
iba údaje tých osôb, ktoré
sú priradené k príslušnej
jednej MOM.

Skratky oprávnení: C – Vytvárať, R – čítať, U – aktualizovať, D – vymazať. Používajú sa rôzne kombinácie napr.: CRUD, CR, CUD, UD a pod. v závislosti od rozsahu potrebného pre
príslušné subjekty.

Všetci prevádzkovatelia
mobilného odberového
miesta pre antigénové
testovanie

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.

Všetci poskytovatelia
služieb repatriačných
a karanténnych centier

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.

Poskytovatelia
zdravotnej
starostlivosti
(laboratóriá)
zapojení
do
PCR
testovania
alebo
antigénového
testovania na COVID-19

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany,
príp.
vytvorenie REST API
pre
autorizované
zariadenia oprávnenej
tretej strany.

Osobné
údaje
dotknutých
osôb
v rozsahu častí: A, B1,
B2, B3, B4, B6, B10, tak
ako sú bližšie definované
v prílohe č. 2 Zmluvy.

Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany.

Iba nevyhnutné osobné
údaje pre spoľahlivú
identifikáciu
dotknutej
osoby: meno, priezvisko,
rodné
číslo,
dátum
narodenia,
COVIDPASS)
a
údajov
o výsledku laboratórneho
testovania na COVID-19,
príp. aj údajov týkajúcich
sa
porušovania
podmienok karantény.

Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany,
príp.

MOM_ag_user

R pri všetkých údajoch s
výnimkou:
• A - CRU
• B10 – Zoznam žiadostí od
občanov o AG vyšetrenie CRU
• B4 – typ vyšetrenia - CRU
• B4 - Dátum odberu vzorky CRU
• B4 – výsledok vyšetrenia CRU

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do
vydania pokynu
Prevádzkovateľa

NHIC_KKKC

R pri všetkých údajoch

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do
vydania pokynu
Prevádzkovateľa

RESTAPI_(xyz)

R pri všetkých údajoch

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do

Podľa lokalizácie sa
oprávnenému
používateľovi
zobrazia
iba údaje tých osôb, ktoré
sú priradené k príslušnej
jednej MOM.

Podľa lokalizácie sa
oprávnenému
používateľovi
zobrazia
iba údaje tých osôb, ktoré
sú
priradené
k príslušnému
repatriačnému
a karanténnemu centru.
Osobné
údaje
dotknutých
osôb
v rozsahu častí: A, B1,
B2, B4, tak ako sú bližšie
definované
v prílohe
č. 2 Zmluvy.
Oprávnenému
používateľovi

sa

Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.
Ministerstvo vnútra SR
a orgány
Policajného
zboru SR, Ministerstvo
dopravy a výstavby SR,
Ministerstvo obrany

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.

Ministerstvo
zdravotníctva SR

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.

Operačné
záchrannej
služby

stredisko
zdravotnej

Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

vytvorenie REST API
pre
autorizované
zariadenia oprávnenej
tretej strany.

zobrazia iba údaje tých
osôb, ktoré sú priradené
k príslušnému
laboratóriu.

Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany,
príp.
vytvorenie REST API
pre
autorizované
zariadenia oprávnenej
tretej strany.
Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany,
príp.
vytvorenie REST API
pre
autorizované
zariadenia oprávnenej
tretej strany.
Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany,
príp.
vytvorenie REST API
pre
autorizované
zariadenia oprávnenej
tretej strany.

Osobné
údaje
dotknutých
osôb
v rozsahu častí: A, B1,
B2, B3, B4, B6, B9, B10
tak ako sú bližšie
definované
v prílohe
č. 2 Zmluvy.

NHIC_BorderPatrol

R pri všetkých
výnimkou:
• A – CR

Osobné
údaje
dotknutých
osôb
v rozsahu častí: A, B1,
B2, B3, B4, B5, B9, B10
tak ako sú bližšie
definované
v prílohe
č. 2 Zmluvy.

NHIC_Reports

R pri všetkých údajoch

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do
vydania pokynu
Prevádzkovateľa

Osobné
údaje
dotknutých
osôb
v rozsahu častí: A, B1,
B2, B3, B4, B6, B9, B10
tak ako sú bližšie
definované
v prílohe
č. 2 Zmluvy.

NHIC_Emergency

R pri všetkých údajoch s
výnimkou:
• B3, B9 – Príloha – CR
• B1 – Osoby – CRU
• B10 – Zoznam osoby zo
zdravotným postihnutím –
RU
• B10 – Zoznam ostatní – RU

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do
vydania pokynu
Prevádzkovateľa

vydania pokynu
Prevádzkovateľa

údajoch

s

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do
vydania pokynu
Prevádzkovateľa

IT
dodávatelia
umožňujúci
dátovú
integráciu
medzi
systémami
Sprostredkovateľa
a oprávnených tretích
strán, konkrétne:
CompuGroup
Medical
Slovensko s. r. o.,
SOFTPROGRES s.r.o,
Asseco Central Europe,
a. s.
SPIRE
LIFE
SOLUTIONS, s.r.o.
Počítače
a
programovanie, s.r.o.

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany,
príp.
vytvorenie REST API
pre
autorizované
zariadenia oprávnenej
tretej strany.

Osobné
údaje
dotknutých
osôb
v rozsahu
časti
B4
v prílohe č. 2 tejto
zmluvy, konkrétne: Typ
vyšetrenia, Prijatie vzorky
(dátum
a čas),
Vyšetrenie
vzorky
(Dátum a čas), Výsledok,
Údaje laboratória, IČO,
Kód PZS a názov PZS.

RESTAPI
AIS Vendor

R pri všetkých údajoch

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do
vydania pokynu
Prevádzkovateľa

Riadený prístup do
„Moje ezdravie“

Automatizovaným,
príp.
poloautomatizovaným
spôsobom cez „Moje
ezdravie“ zriadením
prístupových práv pre
nevyhnutný
počet
osôb oprávnenej tretej
strany,
príp.
vytvorenie REST API
pre
autorizované
zariadenia oprávnenej
tretej strany.

Osobné
údaje
dotknutých
osôb
v rozsahu častí: A, B1,
B4, B10, B11, B12 tak
ako sú bližšie definované
v prílohe č. 2 Zmluvy.

OM_user

R pri všetkých údajoch s
výnimkou:
•
B12 - Dĺžka časového slotu
pre výkon očkovania jednej
osoby – RU
•
B12 - Pracovná doba
v jednotlivé dni – RU

Počas
trvania
tejto
Zmluvy,
uplynutím 60 dní
od posledného
aktívneho
prístupu
oprávnenej tretej
strany alebo do
vydania pokynu
Prevádzkovateľa

Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.
Všetci poskytovatelia
zdravotnej
starostlivosti
prevádzkujúci
očkovacie miesto
Právny základ: Plnenie
dôležitých
úloh
vo
verejnom záujme podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e)
GDPR.

Podľa lokalizácie sa
oprávnenému
používateľovi
zobrazia
iba údaje tých osôb, ktoré
sú
priradené
k príslušnému
očkovaciemu miestu.

