Epidemiologický informačný systém EPIS
Registrácia používateľa
Používateľ meno a priezvisko:
Kód / kódy
poskytovateľa ZS:
Kód lekára:
Pracovisko:
Adresa pracoviska:
PSČ:
Okres:
E-mail:
Mobil: (povinné, na
zaslanie hesla)
Prehlásenie
1. Aplikáciu na vkladanie údajov informačného systému EPIS, prístupnú cez epis.epis.sk, budem
využívať na hlásenie údajov o prenosných ochoreniach podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to prílohy č. 5, 6, 7
a 8 tohto zákona, ktorými sa upravuje spektrum a včasnosť hlásenia jednotlivých prípadov
prenosných ochorení ako aj hromadného hlásenie ARO a chrípku napodobňujúcich ochorení.
2. Údaje, ktoré budem mať dostupné na www.epis.sk ako oprávnený používateľ informačného systému
EPIS, budem používať len na plnenie svojich pracovných úloh.
3. Pri použití údajov z IS EPIS budem vždy uvádzať zdroj údajov.
4. Pridelené oprávnenia na vstup do systému neodovzdám ďalšej osobe.
5. V prípade, že ukončím činnosť ako poskytovateľ ZS, túto skutočnosť oznámim na regionálne
príslušnom RÚVZ.
Informovanie dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ“) informuje používateľa v súlade s čl.
13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), že jeho osobné údaje spracúva za účelom registrácie a pridelenia
prístupových práv do Epidemiologického informačného systému EPIS, pričom právnym základom pre spracúvanie osobných jeho
údajov je oprávnený záujem RÚVZ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou
pre pridelenie prístupových práv a umožnenie plnenia pracovných úloh oprávneného používateľa informačného systému EPIS, čo
v prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nie je možné vykonať.
Osobné údaje používateľa môžu byť výnimočne sprístupnené alebo poskytnuté oprávneným subjektom podľa osobitných
právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a tiež v prípadoch zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“).
Používateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov,
v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania, namietať voči spracúvaniu osobných údajov, v prípade zrušenia
registrácie používateľa na vlastnú žiadosť alebo v dôsledku ukončenia činnosti poskytovateľa ZS na výmaz osobných údajov
a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Po zrušení registrácie bude RÚVZ naďalej uchovávať tento registračný list s osobnými údajmi používateľa počas nasledujúcich
5 rokov; po uplynutí tejto doby bude zlikvidovaný v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Za účelom plnenia úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR určil RÚVZ zodpovednú osobu: Mgr.
Silvia Vojteková, e-mail: zodpovedna.osoba@vzbb.sk.

V .................................. dňa .........................

pečiatka a podpis používateľa

