Informácia o spracúvaní osobných údajov pri realizácii opatrení pred šírením ochorenia COVID-19
poskytnutá dotknutej osobe v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
formou oznamu vo vstupných priestorov budov UMB a na intranete UMB (Rektorát→Ochrana osobných údajov→Oznamy)

Prevádzkovateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 9740 01 Banská Bystrica

Účel spracúvania
osobných údajov

Plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s ochranou zdravia
a zabezpečením bezpečného prostredia na akademickej pôde (BOZP), vrátane
realizácie opatrení súvisiacich s prevenciou a ochranou verejného zdravia
pred šírením ochorenia COVID-19 v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR.
(plnenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, Regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
MŠVVaŠ a pokynov Krízového štábu UMB)

Právny základ
spracúvania

Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
najmä:
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
- opatrenia a odporúčania Úradu verejného zdravia SR pri ohrození verejného
zdravia ochorením COVID-19 v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR
(opatrenie č. OLP/6911/2020 účinné od 1.9.2020)
a
Článok 6 odsek 1 písmeno e) Nariadenia EÚ 2016/679
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
(ochrana verejného zdravia)

v súbehu s Článkom 9 ods. 2 písm. b) a písm. h) pri spracúvaní osobitnej kategórie
osobných údajov týkajúcich sa zamestnanca.
- zamestnanci
Kategórie dotknutých osôb
- študenti
Bežné osobné údaje:
- titul, meno a priezvisko
- pracovisko, dátum, podpis
- ďalšie údaje z dokumentov získaných v čase mimoriadnej situácie na území
SR zmysle prijatých opatrení súvisiacich s prevenciou a ochranou verejného
zdravia pred šírením ochorenia COVID-19
Kategórie osobných
Osobitná kategória osobných údajov
údajov
Údaje týkajúce sa zdravia získané v čase mimoriadnej situácie na území SR súvisiacej
s ochranou pred šírením ochorenia COVID-19, ktoré sú obsahom dokumentov:
- preukazujúcich skutočnosti v zmysle platných opatrení ÚRZ SR (napr. údaj o negatívnom
teste na COVID 19 v zmysle Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/6911/2020),
- čestného vyhlásenia študenta/vyhlásenia zamestnanca, že neprejavuje príznaky
ochorenia COVID-19 (v zmysle manuálu MŠVVaŠ a inštrukcií Krízového štábu UMB).

Kategórie príjemcov
údajov
Doba uchovávania údajov

- oprávnené osoby prevádzkovateľa
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva

30 dní od uzavretia zberu údajov súvisiacich s opatreniami pred ochorením COVID-19

Prenos osobných údajov do 3. krajín sa neuskutočňuje. Poskytnutie osobných údajov vo forme vyššie uvedených
dokumentov je povinné a je podmienkou pre umožnenie pohybu študentov a zamestnancov UMB v objektoch UMB;
v prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov ochorenia COVID 19, nesplnenia povinnosti
v zmysle Opatrenia UVZ SR č. OLP/6911/2020 nebude osobám umožnený vstup do priestorov UMB. Ďalšie informácie
na https://www.umb.sk/aktuality/usmernenia-suvisiace-s-aktualnou-situaciou-sirenia-koronavirusu-sars-cov-2/
Kontakty na zodpovedné osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov na fakultách, SÚZ, UK a
Rektoráte UMB a informácie o právach dotknutej osoby sú zverejnené na www.umb.sk v časti GDPR.

