Pri vstupe do interných priestorov prevádzkovateľa, má prevádzkovateľ právo nahliadnuť do :
o potvrdenia o očkovaní na covid 19, alebo
o potvrdenia o prekonaní covid 19, alebo
o potvrdenia o PCR alebo AG testu na covid 19
ÚČEL SPRACOVANIA
• kontrola dočasného podmieňovania vstupu fyzických osôb do prevádzkových priestorov zariadení a kontrola
podmieňovania vstupu zamestnanca na pracovisko preukázaním sa potvrdenia v zmysle §52a Zákona číslo
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
DOBA UCHOVÁVANIA
• osobné údaje sa neuchovávajú
OSOBNÉ ÚDAJE
• potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu Covid 19
• potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid 19
• potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie Covid 19
OSOBITNÁ KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
• informácie o zdravotnom stave v rozsahu potvrdenia o očkovaní,
• prekonaní alebo negatívnom výsledku testu na ochorenie Covid 19
KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB
• zamestnanci prevádzkovateľa, osoby vstupujúce na hromadné podujatie prevádzkovateľa
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
• zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
• osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám
CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
• neuskutočnuje sa
AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
• neuskutočňuje sa
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
•
•
•
•

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom • právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov • právo na prenos svojich osobných údajov
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

PREVÁDZKOVATEĽ :

Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice
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