
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 Sťažnosti  

 

 

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   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo 

osoba oprávnená konať v jeho mene) 
Mgr. Ján Šteso, riaditeľ 

Zástupca prevádzkovateľa  

Počet oprávnených osôb  7 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM 

SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Účel spracúvania osobných údajov Vedenie centrálneho registra sťažností na 

prešetrenie  

Právny základ spracúvania osobných 

údajov   

zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov 

Okruh dotknutých osôb    Fyzické osoby – pacient – ošetrujúca osoba 

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah)    meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo 

prechodného pobytu sťažovateľa - fyzickej 

osoby, 

meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za 

sťažovateľa - právnickú osobu, 

 

Označenie bezpečnostných opatrení  bezpečnostný projekt informačného systému 

osobných  

údajov 

 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE 

S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

 

Poskytovanie osobných údajov  

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou 

- zriaďovateľská pôsobnosť 

 

- zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 



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 

1.1.1991 

 

 

 

 

 

 

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

    Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                      Dátum, meno a podpis  

  štatutárneho orgánu prevádzkovateľa 


