
Informácie o spracúvaní osobných údajov  

v súvislosti s výkonom hromadného podujatia – pohrebného obradu 
 
V súlade s čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a § 19 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o ochrane osobných údajov“) MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy poskytuje nasledovné 
informácie o spracúvaní osobných údajov:  
 
1. Identifikačné a kontaktné údaje 

 
Prevádzkovateľ:   MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
     Šafárikovo nám č. 3, 811 02 Bratislava 

e-mail: kontakt@marianum.sk, tel.:  02/50 700 101 

 
Kontakt na zodpovednú osobu:   michal.sabo@marianum.sk  
 
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov  

 
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie účastníkov pohrebného obradu na zabezpečenie 
epidemiologického vyšetrovania v záujme ochrany života a verejného zdravia, predchádzania šírenia 
ochorenia Covid-19 a  plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov. Spracúvanie osobných 
údajov sa vykonáva na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v platnom znení 
v súlade s čl.  6 ods.  1 písm. c) a e) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) a e) zákona o ochrane osobných údajov.  
 
Dotknutá osoba je v súlade s uvedenou vyhláškou v platnom znení povinná poskytnúť organizácii 
MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy svoj telefonický alebo emailový kontakt z dôvodu účasti 
na pohrebnom obrade v súlade s COVID AUTOMAT-om. Osobné údaje musia byť správne a aktuálne.  
 
Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejného zdravotníctva v rámci plnenia zákonných povinností; 
v iných prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak. Cezhraničný prenos 
osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje a prevádzkovateľ 
takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ neplánuje ani spracúvanie osobných údajov založené 
na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, ani profilovanie. 
 
Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu 2 týždňov od ukončenia pohrebného obradu; po uplynutí tejto 
dobu budú osobné údaje zlikvidované.  
 
3. Ochrana práv dotknutých osôb 

 
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená 
uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na 
prístup k osobným údajom a informáciám o spracúvaní osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, 
právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať 
spracúvanie osobných údajov. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom 
kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie.  
 
Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo 
kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných 
údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na 
Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.  


