
 

FERONA Slovakia, a. s. 

 

INFORMÁCIA  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV    

V SÚVISLOSTI S PANDEMICKÝM OCHORENÍM  

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016  

o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe 

týchto údajov  

1. Prevádzkovateľ osobných údajov :  

Kontaktné údaje:  

Obchodná firma:  FERONA Slovakia, a. s.  

Sídlo:               Bytčická 12, 011 45  Žilina  

Identifikačné číslo:  36401137  

Kontakt                   : tel.: +421 415638 600 / E-mail: ferona@žilina.ferona.sk                                       

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov  

 Tel.: +421 415638158 / E-mail: osobneudaje@zilina.ferona.sk  

  

2. Kategórie osobných údajov :  

- osobitná kategória osobných údajov – údaj o výsledku negatívnych testov na 

prítomnosť    choroboplodných vírusov a následnej neprítomnosti zamestnanca spoločnosti  

z dôvodu    realizácie  karanténnych opatrení   

- osobitná kategória osobných údajov – údaje o telesnej teplote dotknutej osoby  

  

3. Účel spracovania osobných údajov :  

Osobitnú kategóriu osobných údajov údaje spracúvame za účelom ochrany života a zdravia 

dotknutých osôb z dôvodu hrozby pandemických ochorení (napr. COVID-19)  

  

4. Právny základ spracovania osobných údajov :  

Právnym základom na spracovanie osobitnej kategórie osobných údajov je čl. 9 ods.2 písm. i) 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.5.2016 – „Spracúvanie je 

nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana 

proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia“.  

Takéto podmienky boli stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa 

stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby. V 

nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu takýmto všeobecne záväzným právnym 

predpisom je zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ako i zákon  

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a zákon č. 355/2007 Z. z.  

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, ako i uznesením vlády SR k vyhláseniu núdzového stavu podľa 

čl.5 zákona č.227/2002 Z. z.  

Spracúvanie je zákonné splnením  podmienok uvedených v čl. 6 ods. 1 Nariadenia 2016/679, 

a to na konkrétne účely :  

- písm. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;  

- písm. d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej   

osoby alebo inej fyzickej osoby;  
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5. Spôsob získavania osobných údajov :  

  

5.1. údaj o výsledku testov na prítomnosť choroboplodných vírusov a dôvod 

neprítomnosti zamestnanca sa získava len pri oznámení  zamestnanca 

spoločnosti a jeho žiadosti o udelenie pracovného voľna, z dôvodu prechodu do 

karantény na základe výsledkov testov a rozhodnutia RÚVZ, resp. lekára 

(karanténna PN, karanténna OČR). Údaj o výsledku testov  sa  získava  

nahliadnutím do príslušného potvrdenia. Údaje sa nezaznamenávajú, ani ďalej 

nespracúvajú a neuchovávajú . Uvedené platí pre všetky osoby vstupujúce do 

objektov spoločnosti. V prípade odmietnutia poskytnúť tieto údaje, dotknuté osoby 

nie sú ďalej vpustené . Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby prevádzkovateľa.  

  

5.2. údaje o telesnej teplote sa môžu získavať pri vstupe dotknutých osôb ( 

zamestnanci spoločnosti, zákazníci - dodávatelia, odberatelia a návštevy) do 

objektov prevádzkovateľa pomocou bezkontaktného teplomera. Pri zistení vyššej 

telesnej teploty ako 37,0°C nie je povolený vstup (možnosť opakovaného 

merania). Meranie vykonáva člen strážnej služby alebo poverený zamestnanec.   

  

5.3. Od vodičov nákladnej prepravy prichádzajúcich z krajín EÚ a mimo EÚ sa 

vyžaduje predloženie „certifikátu pracovníka medzinárodnej dopravy“ v 

jazyku príslušnej krajiny, z ktorého vyhotoví určený zamestnanec kópiu.  

  

5.4. prístup k osobným údajom :  

Osobné údaje sú spracovávané výhradne oprávnenými osobami spoločnosti 

FERONA Slovakia, a. s.. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú 

zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so 

spoločnosťou FERONA Slovakia, a. s.   

V súlade so zákonom NR SR č.355/2007 Z. z  o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia sa osobné údaje vstupujúcich osôb môžu poskytnúť na základe písomnej 

žiadosti úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

Iným stranám sa neposkytujú.  

  

5.5.  doba ukladania osobných údajov  

„Čestné prehlásenia“ zákazníkov a návštev sa ukladajú u určených osôb na dobu 30 dní od ich 

získania. Po uplynutí tejto doby sa vykoná ich skartácia. Dokumentácia predkladaná 

zamestnancami spoločnosti sa ukladá v súlade s registratúrnym poriadkom.  

.  

  

  

6.  Práva dotknutých osôb :  

  

• právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame,  

• právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame,  



 

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

• právo na výmaz osobných údajov,  

• právo na prenositeľnosť osobných údajov,  

• právo namietať  proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,  

• právo podať sťažnosť  u dozorného orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR – 

www.dataprotection.gov.sk).  

Všetky  práva môžete uplatniť kedykoľvek osobne v sídle prevádzkovateľa, alebo pomocou 

elektronickej komunikácie na e-mailovej adrese:  osobneudaje@zilina.ferona.sk Pravidlá 

ochrany osobných údajov spoločnosti  sú platné od 17.2.2021.  
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