Adresa žiadateľa: 


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so    sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici č.1
97556 Banská Bystrica


Číslo objednávky:                                                                                        Dátum:

Vec: Žiadosť na vykonanie merania  chemických faktorov pracovného prostredia


Identifikačné údaje subjektu (závod, spoločnosť, organizácia)
Názov :
Adresa :
IČO:
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba za subjekt (meno, tel.číslo alebo e-mail):


Účel merania a zdôvodnenie (napr. podklad pre chorobu z povolania, sťažnosť, BET na kontrolu expozície; u fibrogénneho prachu obsah voľného SiO2 v respirabilnej frakcii a pod.) – určite (vyberte) konkrétny údaj:


Údaje o pracovisku a chemických faktoroch  :
Pracovisko :
Adresa pracoviska : (uviesť v prípade, ak je iná ako má materský subjekt)


A. Osobný odber:
Názov pracoviska (1)
Profesia (2)
Chemická látka  alebo pevný aerosól (3)
Počet osobných odberov (4)





názov
kód (KZAM)
názov
CAS:









B. Stacionárny odber:
Názov pracoviska (1)
Profesia (2)
Chemická látka alebo pevný aerosól (3)
Miesto odberu (4)
Počet stacionárnych odberov/miest (4)


názov
CAS:












C. Biologický expozičný test (BET):
Názov Pracoviska (1) 
Chemická látka v pracovnom ovzduší (3)
Zisťovaný faktor (5)
Biologický materiál 
(moč, krv)
Počet odberov (4)






Pozn.:
A+B+C
(1)  uviesť činnosť, ktorá sa na pracovisku vykonáva a súvisí  s meraním;
(2)  uviesť názov profesie a kód podľa KZAM;
(3)  presný názov a CAS číslo podľa prílohy č.1 NV č. 355/2006 Z. z. v znení NV č. 471/2011 Z. z.,  alebo prílohy č.1 NV SR č.356/2006 Z. z.; ak ide o pevný aerosól uviesť, či ide o fibrogénny, vláknitý, toxický a pod.;
(4)  reprezentatívny počet zamestnancov vybraných pre osobný odber; u stacionárnych 
       odberov určiť miesto napr. pri zdroji emisií , pozadie a pod.;
(5)  biologický expozičný test na určenie chemickej látky, jej metabolitu alebo indikátora   
      účinku v biologickom materiáli (vrátane gen. tox.) podľa prílohy č.2 NV SR        č.355/2006 Z.z. v platnom znení a NV SR č.356/2006 Z.z. v platnom znení.           

Doplňujúce informácie potrebné k  meraniu :

-	Identifikácia  významných vlastností chemickej látky (fyzikálne, fyzikálno-chemické, toxikologické) podľa údajov z karty bezpečnostných údajov; sem patrí napr.: skupenstvo v akom sa chemická látka používa alebo vyskytuje, prchavosť, výbušnosť, toxikologická charakteristika (R - vety), ktoré sú dôležité z hľadiska hodnotenia expozície a zdravotného rizika. Ak ide o prípravok, zloženie prípravku podľa účinných chemických látok v % .
      Alternatíva: priložiť kartu bezpečnostných údajov.

-	Množstvo spotrebovanej chemickej látky alebo chemického prípravku za zmenu/ týždeň/ mesiac/.

-	Stručný technologický a pracovný postup (či je kontinuálny, prerušovaný a v akých intervaloch prebieha).

-	Ochranné opatrenia: (lokálne odsávanie, celkové vetranie, uzavretý systém, aké OOPP sa používajú pri daných činnostiach).

-	Počet  pracovníkov na pracovisku, resp. v danej profesii.

-	Časové  snímky  profesií, zmennosti na pracovisku, t.j. trvanie a frekvencia činnosti, ktoré pracovník vykonáva / zmenu.

-	Nákres pracoviska s vyznačením  pracovného miesta, na ktorom sa bude merať, resp. kde sa vykonáva trvalá činnosť.






Príloha k objednávke:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „prevádzkovateľ“) informuje žiadateľa v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), že jeho osobné údaje bude spracúvať v súlade s týmto zákonom za účelom vybavenia predmetu žiadosti (ďalej len „účel“) na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona, ktorým je zmluvný vzťah medzi odberateľom a prevádzkovateľom. 

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje žiadateľa zverejňovať, sprístupňovať, alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3. zákona. Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia Európskej únie a tiež mimo územia Slovenskej republiky. 

Žiadateľ má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom a namietať podľa § 21 voči ich spracúvaniu, na opravu podľa § 22, na výmaz podľa § 23, na obmedzenie spracúvania podľa § 24 a podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona. 

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu. Dokumenty s osobnými údajmi budú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané počas trvania nasledujúcich 5 rokov. 

Za účelom plnenia úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov v zmysle zákona určil RÚVZ zodpovednú osobu: JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, PhD., e-mail: zodpovedna.osoba.ruvzbb@uvzsr.sk



V .........................................  dňa ....................... 






Čitateľne meno, priezvisko (funkcia) 
podpis (prípadne pečiatka)



