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Podmienky ochrany súkromia 
v súvislosti s kontrolou výsledku testu na  

COVID-19 pri vstupe do priestorov 
 
dopĺňajúce podmienky ochrany súkromia dostupné na 

www.yit.sk/sprava-bytov  
(ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“). 

 
KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ?  
 
1. Prevádzkovateľom je spoločnosť YIT Správcovská 

spoločnosť s.r.o., so sídlom Račianska 153, 831 
54 Bratislava, IČO: 51 863 022, zapísaná 
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 130582/B (ďalej 
len „Prevádzkovateľ“). 
 

2. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky 
týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, 
zavolajte na našu linku +421 903 484 488, použite 
našu e-mailovú adresu dpo@yit.sk alebo nám 
napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu 
Prevádzkovateľa. 

 
NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA 

AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?  
 
3. Účelom spracúvania osobných údajov je kontrola 

výsledku testu na vírusové ochorenie COVID-19, 
prípadne iných súvisiacich dokladov, u všetkých 
osôb vstupujúcich do priestorov Prevádzkovateľa,  
v rámci snahy o zabezpečenie ochrany zdravia 
a bezpečnosti na pracovisku a v prevádzkových 
priestoroch Prevádzkovateľa. Právnym základom je 
oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.  

 
AKÝ OPRÁVNENÝ ZÁUJEM SLEDUJEME? 
 
4. Považujeme za náš oprávnený záujem, aby sa 

zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 na našich 
pracoviskách, ako aj v prevádzkových priestoroch a 
aby sme tak v maximálnej možnej miere obmedzili 
vstup infikovaných osôb do spomínaných priestorov 
a zabezpečili dodržiavanie protiepidemiologických 
opatrení.  
 

5. Pri vstupe na pracoviská alebo do prevádzkových 
priestorov preto od každej osoby požadujeme 
predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-
PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie 
COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie 
alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva 
SR o negatívnom výsledku testu uskutočneného 
počas štátneho celoplošného testovania (ďalej len 
„Výsledok testu na COVID-19“), prípadne iného 
dokladu. Týmto oprávneným záujmom chránime 
nielen svojich zamestnancov ale aj všetky osoby 
pohybujúce sa v našich priestoroch, ako aj ich 
rodinných príslušníkov a blízke osoby. 

 
6. Preto ak plánujete vstúpiť do našich priestorov, 

musíte sa preukázať negatívnym Výsledkom testu 

na COVID-19 alebo iným relevantným dokladom 
o jeho ekvivalente. Následky neposkytnutia 
negatívneho Výsledku testu na COVID-19 alebo 
jeho ekvivalentu môžu byť podľa okolností rôzne, 
ide však najmä o nevpustenie do našich priestorov.   

 
7. Kontrola negatívneho Výsledku testu na COVID-19 

v niektorých prípadoch vychádza tiež priamo 
z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, na 
základe ktorých je počas definovaného obdobia 
nariadené zakázať vstup do priestorov osobám, 
ktoré sa nepreukážu negatívnym Výsledkom testu 
na COVID-19 alebo iným dokladom preukazujúcim 
výnimku zo zákazu. Na splnenie tejto povinnosti 
sme oprávnení do daných dokladov nahliadať. 

 
8. Ďalej dávame do pozornosti, že ako dotknutá 

osoba máte podľa čl. 21 GDPR právo namietať 
proti tomuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich 
sa Vašej konkrétnej situácie. 

 
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?  
 
9. Obsah Výsledku testu na COVID-19 alebo iného 

dokladu preverí náš pracovník pri vstupe na 
pracovisko alebo do prevádzkových priestorov 
fyzickým nahliadnutím do dokumentov. Pracovník 
nebude vyhotovovať ani následne uchovávať kópiu 
týchto dokumentov. 
  

10. Ak ste zamestnancom Prevádzkovateľa, môžeme 
tiež disponovať kontextovou informáciou o obsahu 
Výsledku testu na COVID-19 v rámci bežnej 
pracovnoprávnej agendy. Informáciou zároveň 
môžu disponovať aj iní zamestnanci, ktorým bola 
oznámená vzhľadom na Váš nedávny blízky 
kontakt a súvisiace riziko ich nákazy. Okrem toho 
sme tiež oprávnení viesť anonymné štatistiky 
týkajúce sa výskytu ochorenia COVID-19 v rámci 
Prevádzkovateľa v súlade s čl. 89 GDPR.    

 
AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 
 
11. Osobné údaje obsiahnuté vo Výsledku testu na 

COVID-19 alebo inom doklade žiadnym spôsobom 
neuchovávame. Kontrolovanie vstupov spojené 
s nahliadaním do Výsledku testu na COVID-19 
budeme vykonávať iba počas doby trvania štátneho 
celoplošného testovania a zákazu vychádzania, 
tzn. od 18. januára 2021 do 7. februára 2021. 

 
KDE NÁJDETE PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA 

SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 
 
12. Pre účely získania bližších informácií týkajúcich sa 

spracúvania osobných údajov, vrátane Vašich práv 
a všetkých ďalších náležitostí podľa čl. 13 GDPR, 
odkazujeme na Podmienky ochrany súkromia, ktoré 
sa aplikujú podporne.  

 
 
V Bratislave dňa 18. januára 2021 


