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Oznámenie o začatí prevádzky
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica (ďalej len „RÚVZ“) podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)
Obchodné meno: ..................................................................................................................................... 
Sídlo: ..................................................................................................... PSČ: ........................................... IČO: ................................. kontakt: telefón .......................................e-mail ............................................. 
(štatutárny orgán): ...................................................................................................................................................................
Názov prevádzky: .....................................................................................................................................
Miesto prevádzky: ...................................................................................................................................
Špecifikácia činnosti v priestoroch prevádzky: .......................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky: ..................................................................................

PRÍLOHY: 
□ prevádzkový poriadok ak to ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ“) spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením 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 (ďalej len „GDPR“), za účelom vybavenia predmetu oznámenia (ďalej len „účel“), pričom právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre podanie oznámenia.   
Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté oprávneným subjektom podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a v prípadoch zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov, v odôvodnených prípadoch obmedzenie spracúvania alebo výmaz osobných údajov a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Po splnení účelu spracúvania budú dokumenty s osobnými údajmi 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 nariadenia GDPR určil RÚVZ zodpovednú osobu: JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, PhD., e-mail: zodpovedna.osoba.ruvzbb@uvzsr.sk.


V ....................................... dňa ....................... 
................................................................................
Čitateľne meno, priezvisko 
podpis (prípadne pečiatka)

