Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov
ku preukazovaniu sa negatívnym COVID testom pri vstupe do priestorov
(podľa článku 13 GDPR)
Tento dokument dopĺňa všeobecnú informačnú povinnosť prevádzkovateľa (ďalej len „Všeobecná informačná povinnosť“).
Prevádzkovateľ
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B (ďalej „Prevádzkovateľ“).
telefonický kontakt: 0850 111 888 e-mailová adresa: info@slsp.sk
webové sídlo: www.slsp.sk
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kontrola negatívneho výsledku COVID testu v rámci ochrany
majetku a osôb

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Vysvetlenie oprávneného záujmu
Považujeme za náš oprávnený záujem zamedzovanie šírenia ochorenia COVID 19 a prijatie opatrení na zachovanie
prevádzkyschopnosti našich obchodných miest. V rámci tohto oprávneného záujmu považujeme za nevyhnutné vykonávať
okrem iného tieto operácie alebo činnosti nahliadať do výsledkov testov a iných dokladov v rámci zabezpečenia zákazu vstupu
do prevádzkovaných priestorov (ďalej iba „Výsledok COVID testu“).

Ako dotknutá osoba máte právo namietať podľa čl. 21 GDPR voči tomuto spracúvaniu vrátane
profilovania, a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.
Kategórie dotknutých osobných údajov
Na uvedený účel spracúvame osobné údaje len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Tieto údaje však aktuálne
nezaznamenávame a ani neuchovávame kópie Výsledkov COVID testov.
Povinnosť poskytnúť osobné údaje
Navyše, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „Vyhlášky“) nám nariaďujú počas núdzového stavu zakázať
vstupy do prevádzky a priestorov pre osoby, ktoré sa nepreukážu negatívnym Výsledkom COVID testu alebo iným dokladom
preukazujúcim výnimky z daného zákazu. Na splnenie tejto povinnosti môžeme do daných dokladov nahliadať. Ak teda chcete
vstúpiť do našich priestorov, musíte sa preukázať Výsledkom COVID testu alebo iným dokladom.
Vyhlášky, ale aj ďalšie právne predpisy vzťahujúce sa na nás sa priebežne aktualizujú a menia s tým aj opatrenia, ktoré
prijímame a na ne nadväzujúce povinnosti. Prehľad aktuálnych opatrení štátu nájdete na https://korona.gov.sk/prijateopatrenia/.
Následok neposkytnutia negatívneho Výsledku COVID testu je, že vstupujúcej osobe nebude umožnený vstup do vnútorných
priestorov Prevádzkovateľa.
Pre bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa odkazujeme na Všeobecnú
informačnú povinnosť, ktorá sa podporne aplikuje aj na tu uvedené spracúvanie údajov.
V Bratislave dňa 22.1.2021

