Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
(ďalej len RÚVZ)
ZÁPISNICA ZO ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO DOZORU (ŠZD)
vykonaného podľa ust. § 54 a § 55 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej „zák. č. 355/2007 Z. z.“)
uvedenie priestorov do prevádzky/kolaudácia priestorov(stavby)+
Číslo žiadosti / ohlásenia:

Zo dňa:

Dátum výkonu ŠZD:

Začiatok ŠZD o:

Názov potravinárskej
prevádzkarne (PP):
Adresa (PP):
Prevádzkovateľ PP: (opis z predloženého relevantného dokladu - živn. list, výpis z obch. registra).
FO/PO (meno, priezvisko/obchodné meno):
Sídlo:
tel. č.:

E-mail:

Zamestnanci RÚVZ vykonávajúci ŠZD: (ust. § 55 ods. 1) zákona č. 355/2007 Z. z.)
Meno, priezvisko:

č. služob. preukazu

Meno, priezvisko:

č.

Za PP prítomný:
Meno a priezvisko (funkcia):
Zameranie dozoru: (kolaudácia/ uvedenie priestorov do prevádzky/ ohlásenie/ zmena v prevádzkovaní) +

Zistenia z výkonu ŠZD
1. Kontrola dokladov a dokumentácie: (napr. laboratórny rozbor vzorky pitnej vody v prípade zásobovania
vodou z vlastného vodného zdroja podľa vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z. z.,............ )

2. Kontrola prevádzky z hľadiska jej umiestnenia, členenia a vybavenia
(nariadenie (ES) č.852/2004, vyhláška č. 533/2007 Z. z., nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z., výnos MP SR
a MZ SR č. 28167/2007 - OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR..):

2.1 Umiestnenie, vnútorné členenie /dispozičné riešenie PP, vrátane zariadení pre osobnú
hygienu zamestnanci/zákazníci:
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2.2 Vybavenie PP, vrátane sanitárneho zariadenia a strojno - technologické zariadenia (Príloha II,
Kapitola V nariadenia (ES) č. 852/2004)

3. Ostatné požiadavky na PP (nariadenie EP a R (ES) č. 852/2004, vyhláška č. 533/2007 Z. z., nariadenie
391/2006 Z. z., vyhláška č. 247/2017 Z. z.)

3.1 Zabezpečovanie plynulej dodávky pitnej vody a teplej vody

3.2. Odvádzanie odpadových vôd

3.3 Spôsob skladovania komunálneho a kuchynského biologického odpadu - odpad kategórie III.
(čl. 26 nariadenia (ES) č. 1069/2009 a čl. 4 ods.2 v spojení s Kapitolou VI Prílohy II nariadenia (ES) č. 852/2004)

3.4 Vetranie/ vykurovanie/ osvetlenie

3.5 Úprava podláh, stien, stropov

4. Zameranie podnikateľskej činnosti - výroba/skladovanie/predaj, sortiment /kapacita výroby potravín
/pripravovaných a podávaných jedál, .......

5. Iné zistenia
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6. Prevádzkovateľovi sa ukladá

7. Vyjadrenie prevádzkovateľa alebo osoby prítomnej za prevádzkovateľa

Podpisy zamestnancov RÚVZ:

Podpis prevádzkovateľa alebo osoby prítomnej
za prevádzkovateľa:
)+nehodiace sa prečiarknuť /netýka sa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach informuje dotknuté osoby 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „GDPR“, že ich
osobné údaje bude spracúvať za účelom výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín (ďalej len „účel“), na právnom
základe osobitných predpisov: zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, alebo poskytnuté tretím stranám, s výnimkou ich sprístupnenia alebo poskytnutia
oprávneným subjektom podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a 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“). Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia Slovenskej republiky.
Osobné údaje budú spracúvané iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu. Dokumenty
s osobnými údajmi v elektronickej forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané. Dokumenty v listinnej
forme budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. zákon o archívoch a registratú rach
a o doplnení niektorých zákonov naďalej uchovávané počas trvania ich úložnej lehoty v zmysle schváleného registratúrneho plánu.
Oprávnené osoby majú právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov,
v odôvodnených prípadoch obmedzenie spracúvania alebo 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.
Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle nariadenia GDPR: BESONE, s.r.o. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail:
dpo4@proenergy.sk
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