
Súhlas  

s podrobením sa nariadenej izolácie v domácom prostredí  

za použitia mobilnej aplikácie 

 

 

Meno, priezvisko: ....................................................................................... 

Trvalý pobyt:   ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

Miesto izolácie  

v domácom prostredí  ....................................................................................... 

   ....................................................................................... 

Dátum narodenia:  ....................................................................................... 

 

Nižšie podpísaná osoba podľa § 60a ods. 3 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 len „zákon“) týmto výslovne  

 

s ú h l a s í m 

 

s podrobením sa nariadenej izolácie v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na 

monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie v súlade § 60a ods. 2 a § 60e zákona. Zároveň 

potvrdzujem, že týmto sa mňa vzťahujú povinnosti podľa § 60a ods. 4 zákona, tak ako sú 

vysvetlené v prílohe tohto dokumentu (na druhej strane) ako aj informácie o spracúvaní 

osobných údajov, s ktorými som mal/a možnosť sa oboznámiť.  

 

 

 

 

 

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

 

 

............................................ 

   podpis osoby 

   (*zákonného zástupcu) 

 

*vyplniť v prípade, ak osoba je mladšia ako 16 rokov  

 

 

 

 



Príloha: poučenie o právach a povinnostiach fyzickej osoby  

 

Fyzická osoba, ktorá podpíše tento dokument je podľa § 60a ods. 4 zákona povinná:  

 

a) nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej 

izolácie v súlade s § 60a až 60e a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej 

aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie o polohe mobilného 

zariadenia, 

 

b) mať povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná 

aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie nainštalovaná, 

 

c) povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu 

mobilného zariadenia, 

 

d) umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania 

nariadenej izolácie, 

 

e) povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú podobizeň tváre 

používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, 

 

f) zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu 

mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. 

 

Fyzická osoba, ktorá podpíše tento dokument je povinná dodržiavať tieto podmienky iba 

počas trvania nariadenej izolácie v domácom prostredí. Následne má fyzická osoba právo 

aplikáciu odinštalovať alebo ďalej používať dobrovoľne.  

 

Základné informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s mobilnou aplikáciou 

„eKaranténa“ sú dostupné online1, v samotnej mobilnej aplikácií a prípadne aj na ďalších 

miestach (napr. v tlačenej podobe). Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje 

v rámci aplikácie je Úrad verejného zdravotníctva SR. Odporúčame Vám oboznámiť s týmito 

informáciami pred podpísaním tohto dokumentu.  

                                                      
1 https://korona.gov.sk/podmienky-ochrany-sukromia-ekarantena/  

https://korona.gov.sk/podmienky-ochrany-sukromia-ekarantena/

