Príloha č. 3 PR/TUKE/12/21
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČL. 13 GDPR
NA ÚČELY KONTROLY DODRŽIAVANIA OTP REŽIMU NA PRACOVISKÁCH TUKE
Práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 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 len ako „GDPR“) a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 18/2018
Z.z. o OOÚ“).

IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE TUKE:
Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“) je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva
osobné údaje vo vlastnom mene, ktorého konkrétne požiadavky na jeho určenie sú
ustanovené v osobitných predpisoch, ktoré vymedzili účely a čiastočne aj prostriedky
spracúvania osobných údajov.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00 397 610
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako
verejná vysoká škola
Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO):
Ing. Róbert Polyácsko, LL.M.
E-mail: zodpovedna.osoba@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2137

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontrola dodržiavania OTP režimu zamestnancov pri vstupe na pracoviská a do iných
priestorov TUKE
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OÚ:
Plnenie zákonných povinností TUKE (Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) vyplývajúcich zo zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu
ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na

pracovisko zamestnávateľa, na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (uznesenie
vlády SR č. 665/2021 zo dňa 18. novembra 2021) a zo zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.
POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY ZA ÚČELOM KONTROLY
DODRŽIAVANIA OTP REŽIMU ZAMESTNANCOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU TUKE.
Následkom neposkytnutia osobných údajov zamestnanca je neumožnenie vstupu na
pracovisko TUKE a výkonu práce bez náhrady mzdy (ide o prekážku v práci na strane
zamestnanca).
KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OÚ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce Košice, Úrad na ochranu
osobných údajov SR a iné subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva TUKE zo zákona
DOBA UCHOVANIA OÚ:
Po dobu vyplývajúcu z osobitných predpisov najdlhšie do 30.04.2022
Prenos do tretej krajiny sa nevykonáva
Nedochádza k automatizovanému spracúvaniu vrátane profilovania.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:
Právo na prístup k osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na OOÚ SR

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenia o Vašich právach (dotknutej
osoby) nájdete aj na webovom sídle TUKE v záložke ochrana osobných údajov.

