OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ:

Liečebňa sv. Františka, a.s.

Adresa:
IČO:

Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
44 998 236

Kontaktné údaje pre uplatňovanie práv dotknutej osoby uvedené v kapitole III Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679:
Kontaktná osoba:
e-mail:

výkonný riaditeľ, tel. +421 903 240 444
gdpr@hospic.sk

Dotknutá osoba si môže svoje právo uplatniť tiež písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.

I. Všeobecne
Spoločnosť Liečebňa sv. Františka, a.s. (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“) dbá na ochranu osobných údajov
všetkých svojich pacientov, klientov, zamestnancov, potenciálnych zamestnancov.

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu vás ako fyzickej osoby,
alebo ktoré sú s vami, ako fyzickou osobou, spojené.
Zákonné spracúvanie vašich osobných údajov je pre nás prioritou.
Ak nesúhlasíte, aby sme vaše osobné údaje o vás používali a spracúvali tak ako je uvedené ďalej, prosím
neposkytujte nám ich.
Našou povinnosťou je tiež informovať vás o tom, za akým účelom vaše osobné údaje naša spoločnosť
ako Prevádzkovateľ spracúva a ako s nimi nakladá. Tiež vás týmto chceme týmto informovať o Vašich
právach v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

II. Účel, rozsah a pravidlá spracúvania osobných údajov
Jednou zo zásad legitímneho spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu spracúvania
vašich osobných údajov. Preto vás ubezpečujeme, že vaše osobné údaje získavame a spracúvame len na
konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, v minimálnom rozsahu a nesmieme ich ďalej
spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
Osobné údaje vás ako dotknutých osôb (pacientov, klientov) sú našou spoločnosťou ako
Prevádzkovateľom spracúvané za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa presne
stanovených právnych základov. Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky vami
poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich
spracúvania.
Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje o vás nielen ako o pacientovi
a klientovi, ale vaše osobné údaje môže spracúvať aj vtedy, ak ste napr. jej zamestnancom alebo
potenciálnym zamestnancom (pošlete jej svoj životopis), teda v súvislosti s pracovnoprávnymi vzťahmi,
prípadne v súvislosti s touto webovou stránkou.

Bezpečné spracúvanie a uchovanie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Za týmto účelom
v súlade s bezpečnostnými štandardmi uplatňujeme opatrenia a zásady potrebné na zabránenie
neoprávnenému prístupu, zmenám a zverejňovaniu vašich osobných údajov. Ubezpečujeme vás, že
všetci naši partneri, zamestnanci a poskytovatelia našich služieb sú spoľahliví a viazaní mlčanlivosťou.

III. Právny základ spracúvania osobných údajov
















Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
Vyhláška č. 101/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
Zákon NR SR č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom systéme,
Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
Zákon č. 311/2011 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

IV. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby oprávneným subjektom
uvedeným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zdravotným poisťovniam, iným poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, iným oprávneným subjektom (Orgány verejnej moci podľa príslušných
právnych predpisov, napr. Úrad verejného zdravotníctva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a pod.)
Zároveň Vás týmto chceme informovať, že cezhraničný prenos vašich osobných údajov
neuskutočňujeme.

V. Uchovávanie osobných údajov
Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ osobné údaje o vás uchováva len po nevyhnutnú dobu alebo
v zmysle platnej právnej úpravy.

VI. Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov (ďalej len „OÚ“)
nasledovné práva:
1. Právo na prístup, t.j. právo požadovať informáciu, či sú alebo nie sú vaše OÚ spracúvané.
2. Právo na opravu alebo doplnenie, t.j. právo na opravu nepresných OÚ alebo právo na
doplnenie neúplných OÚ, ktoré sa vás týkajú.
3. Právo na výmaz, t.j. vaše právo žiadať, aby sme OÚ ktoré o vašej osobe spracúvame
vymazali, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané,
odvoláte súhlas so spracúvaním vašich OÚ a na našej strane neexistuje žiadny ďalší právny
dôvod na ich spracúvanie,
iii) vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich OÚ, ktoré je založené na našom oprávnenom
záujme alebo je potrebné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci, ktorou sme poverení, a na našej strane neexistujú žiadne oprávnené
dôvody pre spracúvanie,
iv) vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich OÚ za účelom priameho marketingu;
v) OÚ boli spracúvané nezákonne,
vi) OÚ sa musia vymazať na splnenie našej právnej povinnosti;
vii) OÚ boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
i)
ii)

Právo na výmaz nemáte, ak je spracúvanie OÚ potrebné:
pre určenie, výkon alebo hájenie právnych nárokov,
na výkon práva na slobodu prejavu a informácie,
pre splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ alebo z práva SR alebo na
plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou by
sme boli poverení,
iii) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na
štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by právo na vymazanie znemožnilo alebo vážne
ohrozilo plnenie cieľov uvedeného spracúvania.
i)

i)
ii)

4. Právo na obmedzenie spracúvania, t.j. právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich
OÚ, pokiaľ:
i) spracúvanie vašich OÚ je protiprávne, ale vy odmietate ich vymazanie a žiadate namiesto
toho obmedzenie ich použitia,
ii) popierate presnosť OÚ, ktoré o vás spracúvame, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli
presnosť vašich OÚ overiť
iii) spracúvanie vašich OÚ už nie je z našej strany potrebné, ale vy ich požadujete pre určenie,
výkon alebo obhajobu svojich nárokov.
Ak bolo spracúvanie OÚ obmedzené na základe niektorého z vyššie uvedených dôvodov, môžu
byť dotknuté OÚ, s výnimkou ich uloženia, spracúvané len s vašim súhlasom alebo
z
dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany inej fyzickej

alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu.
O zrušení obmedzenia spracúvania vašich osobných údajov sme povinní vás vopred
informovať.
5. Právo na prenosnosť, t.j. právo získať vaše OÚ, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému
prevádzkovateľovi, ak:
i)
ii)

spracúvanie OÚ je založené na súhlase alebo na zmluve a
spracúvanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní práva na prenosnosť máte právo na to, aby sme vaše OÚ odovzdali priamo
inému prevádzkovateľovi. To neplatí, pokiaľ nie je odovzdanie technicky možné. Právo na
prenosnosť sa neuplatní na spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci.
6. Právo vzniesť námietku, t.j. právo namietať proti spracúvaniu vašich OÚ, a to vrátane
profilovania. Ak právo využijete, nebudeme vaše OÚ ďalej spracúvať, kým nepreukážeme
závažné a oprávnené dôvody, ktoré musia prevažovať nad vašimi právami a záujmami. Ďalej
môžeme takéto OÚ spracúvať, ak je to potrebné pre výkon a obhajobu právnych nárokov.
V prípade, že je námietka vznesená proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, naše
oprávnené záujmy už nebudú predmetom skúmania.
7. Právo odvolať súhlas, t.j. vaše právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie OÚ,
vaše OÚ sú spracúvame výlučne na základe vášho súhlasu.

ak

8. Právo podať sťažnosť, t.j. vaše právo sťažovať sa na našich kontaktných údajoch uvedených
vyššie, ak nie ste spokojný/á so spôsobom, akým spracúvame vaše OÚ. Vašu žiadosť ak je
neopodstatnená môžeme odmietnuť. Za spracovanie žiadosti môžeme účtovať poplatok, ak je
to v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Tiež máte právo podať sťažnosť príslušnému
dozornému úradu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so
sídlom
Hraničná
12,
820
07
Bratislava
27,
e-mail: info@pdp.gov.sk,
www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

VI. Záverečné vyhlásenie
Tento dokument sme pre vás vytvorili v súlade s platnou právnou úpravou v oblasti ochrany
OÚ a vyhradzujeme si právo tento dokument kedykoľvek aktualizovať (meniť) v závislosti
od príslušných legislatívnych zmien.
Aktualizované: Máj 2018

