
Informačný list 
 

ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby 

 

na použitie v informačnom systéme L-BIS, subsystémy ubytovacia agenda a zdravotná 

agenda  pre liečebné kúpele, ktorý sa používa v Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba 

Bardejovské kúpele  podľa § 60 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 (ďalej len zákon o OOÚ) a podľa 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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) 
 

Prevádzkovateľ 

§ 60 ods. 1 písm. a) zákona o OOÚ 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

IČO 00151866,  

Pribinova 2,  

812 72   Bratislava 

 

Zariadenie: 

Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 

Príspevková organizácia MV SR 

IČO: 00735272 

086 31  Bardejovské kúpele 

 

Zodpovedná osoba 

§ 60 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

útvar kontroly 

Úradu inšpekčnej služby 

Pribinova 2  

812 72   Bratislava,  

tel. číslo 0961055101, email:gdpr@minv.sk,  

 

Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom 

§ 60 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ 

Zákon. č. 382/2002 Z.z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 315/2001 Z.z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore, 

Zákon č. 581/2004 Z.z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, 

Zákon č. 577/2004 Z.z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služba súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti, 

Zákon č. 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov Slovenskej republiky, 

Zákon č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

mailto:gdpr@minv.sk


Doba uchovávania  
je vždy vymedzená osobitným zákonom, na základe ktorého Kúpeľno-liečebný ústav MV SR 

Družba spracúva osobné údaje.  

 

Právo dotknutej osoby  

§ 60 ods. 1 písm. f) zákona o OOÚ 

Žiadosti dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie 

spracúvania, právo na namietanie  spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov je možné 

doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo 

emailom (gdpr@minv.sk. Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej zaručeným dotknutej osoby) 

musí byť fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad,  atď).    

 

Žiadosti zasielajte na adresu: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

útvar kontroly 

Úradu inšpekčnej služby 

Pribinova 2  

812 72   Bratislava,  

 

Právo podať návrh na začatie konania  

Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí že je priamo dotknutá na svojich právach 

ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonovmá právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona  

o OOÚ 

Návrhy na začatie konania zasielajte na adresu: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  

Hraničná 12 

820 07 Bratislava 27 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk 
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