
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

vyhotovená podľa Kapitoly III, oddielu 2, článku 13 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 

P R E V Á D Z K O V A T E Ľ O M  

Spoločnosť SKL 48 s.r.o., so sídlomNa piesku 8, 821 05 Bratislava, IČO 47236906, 
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, 
vložka č. 77903/B, zastúpená konateľom spoločnosti JUDr. Jurajom Ploskuňákom, 
v postavení prevádzkovateľa určila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. 
Spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto informácií o spracúvaní 
osobných údajov (ďalej len „informácia“)1

. 

 

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať listovou zásielkou na adrese: 
SKL 48 s.r.o., Na piesku 8, 821 05  Bratislava 
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu zodpovednej osoby: 
zodpovednaosoba@skl48.sk 
 
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa 
 
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných 
spoločnosťou SKL 48 s.r.o. môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy 
zodpovednaosoba@skl48.sk 
 
Podmienky spracúvania osobných údajov 
 
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré SKL 48 s.r.o. spracúva osobné údaje2, právnom 
základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného 
SKL 48 s.r.o. alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov 
(v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch 
osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných 
údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných 
údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité 
postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) sa nachádza v tejto informácií. 
 
Účel spracúvania osobných údajov: 

Zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel 

Týmto účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom si prevádzkovateľ plní 
povinnosti pri prehliadke mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej 
zdravotnej starostlivosti.  

Prevádzkovateľ plní ďalej i zákonnú povinnosť  bezodkladného zabezpečenia vykonania 
prehliadky mŕtveho tela prostredníctvom prehliadajúceho lekára. Plní povinnosť 



zabezpečenia prepravy prehliadajúceho lekára na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela 
a späť, vyhotovenia rozpisu vykonávania prehliadky mŕtveho tela, zaslania rozpisu 
Operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, teda plní si povinnosti vo vzťahu k Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vo vzťahu k Operačnému stredisku záchrannej 
zdravotnej služby Slovenskej republiky.  

Právny základ spracúvania osobných údajov 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 
písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracúvanie osobných údajov sa 
uskutočňuje na základe plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z ustanovení 
§ 47b, § 47da, § 47f a § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s 
Metodickým usmernením č. 1/4/2018 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela vydaným 
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňa 23.12.2019. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je i verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 
písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko v zmysle § 47b zákona č. 
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov je vykonávanie prehliadky mŕtveho tela činnosť vo 
verejnom záujme v rámci výkonu zdravotníckeho povolania. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov nie je oprávnený záujem 
prevádzkovateľa.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov nie je vyjadrenie súhlasu so 
spracúvaním osobných údajov. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje v rozsahu: 

meno, priezvisko,  rodné číslo, trvalé bydlisko 

Zdroj osobných údajov 

Priamo od dotknutej osoby 

Príjemca osobných údajov 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) 
Príslušné oddelenia  Súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) 
 
Doba uchovávania osobných údajov 

12 mesiacov odo dňa poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii3 

Nevykonáva sa.  



Automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracúvaní 
osobných údajov (vrátane profilovania) 

Nevykonáva sa. 

 

Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo verejného záujmu, je to 
nevyhnutné na účely realizácie všetkých krokov a činností prevádzkovateľa v zmysle 
zákona a vo verejnom záujme. Neposkytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi 
znemožní plnenie  jeho úloh v zmysle zákona a vo verejnom záujme.  
 
Z vyššie uvedených dôvodov je povinnosťou poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. 
V prípade neposkytnutia osobných údajov môže dôjsť k neplneniu povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo zákona a z verejného záujmu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

1 Čl. 13 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 (ďalej len „Nariadenie“) 
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak má prevádzkovateľ v úmysle 
ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším 
spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2. 
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu 

 
 


