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PREAMBULA
Dňa 16. októbra 2014 bol prijatý zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 307/2014 Z. z.“), ktorý v právnom poriadku Slovenskej republiky
zaviedol mechanizmus poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom
v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri
oznamovaní takejto protispoločenskej činnosti.
Pri predmetnom oznamovaní dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb
a teda aj k aplikácii zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013
Z. z.“) a zákona 18/2018 (ďalej zákona o „GDPR“).

Úvodné ustanovenia
1.

Táto smernica upravuje postup Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
(ďalej len „nemocnica“) pri podávaní podnetov, preverovaní podnetov
a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, zachovaní
mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet, evidovaní podnetov,
oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet s výsledkom jeho preverenia
a spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete podľa zákona NR SR č.
307/2014 Z. z.
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Posudzovanie obsahu podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti podľa zákona zabezpečuje v zmysle Organizačného poriadku nemocnice
v platnom znení Rada riaditeľov prostredníctvom zodpovednej osoby určenej na
príslušnom Referáte kontroly a sťažností.

Článok 2
Podávanie podnetov
Podnet možno podať písomne na adresu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
(Nové Zámky, ul. Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky) na Referát kontroly a sťažností,
ústne do záznamu na č. telefónu 035/6912313, telefaxom na č. 6401063 alebo
elektronickou poštou na adrese: email@nspnz.sk

Článok 3
Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov
Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia.
Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa
predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.

Článok 4
Zachovávanie mlčanlivosti
Pri preverovaní neanonymných podnetov zamestnávateľ je povinný zachovávať
mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

Článok 5
Evidovanie podnetov
Zamestnávateľ je povinný po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu
podnetov v rozsahu:
 dátum doručenia podnetu,
 meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet, ak ide o anonymný
podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
 predmet podnetu,
 výsledok preverenia podnetu,
 dátum skončenia preverenia podnetu.
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Článok 5
Oboznamovanie osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia

Zamestnávateľ je povinný oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia
do desiatich dní od preverenia podnetu.
Článok 6
Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete
1. Na účely vedenia evidencie podnetov je zodpovedná osoba oprávnená spracúvať
osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu
podávateľa podnetu.
2. Ďalej je zodpovedná osoba oprávnená bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby
spracúvať osobné údaje:
a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a
prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
b) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených
záujmov
- prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci
ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné
údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prostredníctvom kamier alebo
obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov
prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane
podľa zákona,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo
d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila
alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.
3. Osobné údaje podľa odseku 1 sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby, za účelom
ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou osobou.
4. Osobné údaje evidované v knihe podnetov fyzických osôb o protispoločenskej
činnosti sa zlikvidujú bezodkladne po uplynutí doby ich evidovania podľa osobitného
predpisu.
5. Všetky osobné údaje sú v písomnej aj elektronickej forme spracovávané podľa
ustanovení zákon č. 18/2018 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov).
Článok 7
Zrušovacie ustanovenia a účinnosť smernice
Zrušuje sa Smernica o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
zo dňa 25.05.2018.
Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpisu členmi štatutárneho orgánu
nemocnice.
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