
EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 
podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
IS Kurzy prvej pomoci 

 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Záchranná služba Košice 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
00606731 

Obec a PSČ    Košice 041 91 

Ulica a číslo Rastislavova 43 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   Štátna príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. Ján Šteso, riaditeľ 

Zástupca prevádzkovateľa Nie je vymenovaný 

Počet oprávnených osôb  14 

 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Vedenie evidencie účastníkov Kurzu prvej pomoci, 

Kurzu inštruktora prvej pomoci a študijného programu 

Neodkladná podpora životných funkcií 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z.z. o minimálnych 

požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora 

prvej pomoci 

Vestník MZSR zo dňa 15.4.2011 čiastka 9 - 14 

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Okruh dotknutých osôb    Fyzické osoby – účastníci kurzu 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah)    

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum 

narodenia, miesto narodenia, bydlisko, adresa 

pracoviska, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, kontakt, 

ukončené vzdelania 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

§ 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  

  

  

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

§ 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  

  

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú  

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje  

 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

03.09.2008 

 

 

 

 

 

 

    .........................................................               ......................................................... 

    Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                                  Dátum, meno a podpis  

  štatutárneho orgánu prevádzkovateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


