Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre
OSOBY PRICHÁDZAJÚCE ZO ZAHRANIČIA, KTORÉ SÚ TOTO POVINNÉ NAHLÁSIŤ NA REGIONÁLNY
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA UVEDENÉ OZNAMUJÚ NA E-MAILOVÚ ADRESU:
PERSONS COMING FROM ABROAD ARE REQUIRED TO REPORT THE FOLLOWING ANNOUNCES TO THE
REGIONAL AUHTORITY OF PUBLIC HEALTH TO THE E-MAIL ADDRESS:

nr.covid@uvzsr.sk
V ROZSAHU/WITHIN:

Meno a priezvisko/
Name a surname
Rodné číslo/
Birth number
Dátum narodenia/
Date of birth
Krajina odkiaľ ste pricestovali/
Country from which they arrived/
Dátum príchodu na Slovensko/
Date of arrival to Slovakia
Adresa trvalého bydliska/
Permanent Adress
Presná adresa, kde budú absolvovať
domácu izoláciu/Exact address (where
they will undergo domestic isolation)
Telefónny kontakt a e-mail/
Telephone contact and e-mail
Zdravotná poisťovňa/
Health insurance (ak ste poistený
v SR/if you are insured in Slovakia)
Vyplnený formulár uložte a elektronicky odošlite na e-mail adresu : nr.covid@uvzsr.sk
Save the completed form and send it electronically to the e-mail address : nr.covid@uvzsr.sk
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra (ďalej „RÚVZ“) spracúva Vaše osobné údaje za
účelom plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení pri ohrození verejného zdravia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Právnym základom pre spracúvanie
osobných údajov v zmysle 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 (ďalej „Nariadenie GDPR“) je plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, prípadne výkonu verejnej moci v súlade s §
12 a §48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z dôvodu zabezpečenia ochrany verejného zdravia je RÚVZ oprávnený sprístupniť alebo poskytnúť Vaše osobné údaje iným oprávneným subjektom podľa
osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a tiež v prípadoch zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Máte právo na informovanie o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä na prístup k osobným údajom, na opravu nesprávnych a do plnenie neúplných
údajov, v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania alebo vymazanie osobných údajov a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo zákona o
ochrane osobných údajov podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
27.
Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby nevyhnutnej pre plnenie úloh vyplývajúcich z opatrení pri ohrození verejného zdravia v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19; po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované.
Za účelom plnenia úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR určil RÚVZ zodpovednú osobu: Ing. Martin Kuľhavý, email:
dpo5@proenergy.sk

