Meno a priezvisko / názov alebo obchodné meno:
Adresa / sídlo:

PSČ:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 11 Košice
Vec
ŽIADOSŤ o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Obsah požadovaných informácií:

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:
ústne (dohodnite si osobné stretnutie)
nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis
odkopírovaním informácií na technický nosič dát:
telefonicky- na telefónnom čísle:
faxom

- na faxovom čísle:

poštou (na adrese hore uvedenej žiadateľom)
elektronickou poštou - na e-mailovej adrese:

V

, dňa

@

________________________
Podpis

Informovanie žiadateľa o spracúvaní osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (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 (ďalej len „osobné údaje“)
bude spracúvať v súlade so zákonom na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona, ktorým
je zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, za účelom vybavenia predmetu žiadosti (ďalej len „účel“).
Prevádzkovateľ nebude osobné údaje 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 jej osobným údajom podľa § 21,
právo na opravu podľa § 22, právo na výmaz podľa § 23, právo na obmedzenie spracúvania podľa §
24, právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa § 27 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 v elektronickej forme budú po skončení účelu
spracúvania z elektronických médií vymazané. Dokumenty v listinnej forme budú zlikvidované
s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky naďalej
uchovávané počas trvania nasledujúcich 10 rokov.
Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona:
PROENERGY SERVICE s.r.o., e-mail: dpo5@proenergy.sk

