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Poliklinika Sabinov, n. o., ul. SNP č. 1, 083 01 Sabinov, IČO: 37886827, ako 

prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „poliklinika“), 

pripravila tento dokument za účelom splnenia povinnosti informovať dotknuté osoby 

(pacienti, zamestnanci, SZČO, dodávatelia,.....). Poliklinika je povinná informovať 

dotknuté osoby na základe čl. 13 GDPR. Tieto informácie slúžia k zabezpečeniu plnej 

a transparentnej informovanosti o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, 

vrátane  osobitnej kategórie osobných údajov (hlavne o zdravotnom stave), 

prevádzkovateľom týchto údajov.  

Poliklinika ako prevádzkovateľ informačného systému prijala všetky primerané 

personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich 

osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a 

podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z čl. 34 GDPR Vám ako dotknutým 

osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu 

Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku 

pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť 

oznámime  

• Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa  

Poliklinika Sabinov, n. o., SNP č. 1, Sabinov, IČO: 37886827  

e-mail: poliklisabi@stonline.sk, t. č. 051/7739721  
 

• Kontaktné údaje zodpovednej osoby  

zodpovednaosoba@poliklinikasabinov.sk 

- kde si aj môžete uplatniť (písomne alebo elektronicky) Vaše práva v zmysle 

GDPR, ako aj kontaktovať prevádzkovateľa v prípade akýchkoľvek otázok 

súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, podrobnejšie pozri 

samostatný dokument- Ako si uplatniť svoje práva 

 

 

 

Informačná povinnosť 
Informácie o spracúvaní osobných údajov  

a právach dotknutých osôb 

podľa čl. 13 a príslušných recitálov nariadenia EÚ a Rady (EÚ) č. 2016/679  z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti  so spracovaním osobných údajov 

a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES upravujúce ochranu 
osobných údajov [všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, (ďalej len 

„GDPR“)] a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 

mailto:zodpovednaosoba@poliklinikasabinov.sk
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Ak ste pacient/klient lekárne 

• Účely  v rámci ktorým budú Vaše osobné údaje poliklinikou spracované 

a) Vedenie zdravotníckej dokumentácie pre potreby liečebnej a preventívnej 

starostlivosti 

b) Evidencia zdravotníckych, lekárenských a iných výkonov pre potreby fakturácie 

zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni 

c) Zasielanie elektronických receptov a lekárskych správ v rámci e-zdravie  

d) Poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - 

dopravná zdravotná služba 

e) Poskytovanie    lekárenskej    starostlivosti    v súlade s požiadavkami  platnej  

legislatívy,  ktorá  zahŕňa  prípravu  a  výdaj  liekov, dietetických  potravín  a 

zdravotníckych pomôcok 

f) Oznamovanie osoby oprávnenej vydávať humánne lieky (lekáreň) podozrenia na 

nežiaduce účinky humánneho lieku, o ktorých sa dozvedeli po registrácii 

humánneho lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv 

g)  evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v 

registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne 

vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov 

(záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich 

uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty 

h)  vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako 

dotknutých osôb v zmysle GDPR 

i) vybavovanie reklamácií, sťažností a petícií 

j) poskytovanie  informácií  v  súlade  so  zákonom   o  slobodnom  prístupe k 

informáciám   
 

• Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov 

Právnym základom pre účely v bodoch a) až f) je plnenie zákonných povinností 

určených hlavne týmito zákonmi:  

- z. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „z. č. 576/2004 Z. z.“) 

- z. 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 

- z. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

- z. č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

- z. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení z. č. 95/2002 

Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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- z. č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- z. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

- z. č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Právnym základom pre účel uvedený v bode g) je z. č.  395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach, z. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

Právnym základom pre účely v bodoch h) a i) je čl. 6 ods. 1, písm. c), v súlade s čl. 15 

až 22 a 34 GDPR a v prípade vybavovania reklamácií a sťažností taktiež č.  6 ods. 1 

písm. c) GDPR  

Právnym základom pre účel uvedený v bode j) je z. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, z. č. 

85/1990 Z. z. o petičnom práve, z. č.  211/2000  Z.  z. o  slobodnom  prístupe  k 

informáciám a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), 

zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

•  Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov 

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám ako orgánom štátnej správy, 

verejnej moci  a verejnej správy a iným subjektom ktorým poskytnutie osobných 

údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, napr.  Vašej zdravotnej poisťovni;  

Sociálnej poisťovni; Národnému centru zdravotníckych informácii; 

Regionálnemu úradu  verejného zdravotníctva; Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou; osobám  vymenovaným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  

576/2004 Z. z.; sprostredkovateľovi na poskytovanie  dopravnej zdravotnej 

služby (LOMEX, spol. s r.o., Ľadová 172/5, Lipany, IČO 36 475556), 

sprostredkovateľovi na spracovanie dát a výkonov pre zdravotné poisťovne 

(Rastislav Birčák, L. Novomeského 10, Sabinov);  zmluvný lekár na 

zabezpečenie ambulancie rádiológie (MUDr. Dušan Ďaďovský, Garbiarska 2/A, 

Stará Ľubovňa)  

 
 

• Doba uchovávania osobných údajov 

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle príslušných právnych predpisov resp. 

v zmysle Registratúrneho poriadku, napr. zdravotná dokumentácia, ktorú vedie 

všeobecný lekár sa uchováva 20 rokov po smrti osoby; ostatná zdravotná 

dokumentácia  20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti 

osobe;  lekárske predpisy a poukazy na liek, ktorý nebol uhrádzaný na základe 

verejného zdravotného poistenia 5 rokov od dátumu jeho prijatia, osobitné 

lekárske predpisy označené šikmým modrým pruhom, osobitné veterinárne 

lekárske predpisov označené šikmým modrým pruhom 10 rokov od dátumu jeho 

prijatia, kniha omamných látok 10 rokov, dokumentácia týkajúca sa hlásenia 
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nežiadúcich udalostí a účinkov liekov 5 rokov od dátumu hlásenia; dokumentácia 

týkajúca sa  vybavovania reklamácií a sťažností-5 rokov od prijatia; priajtá 

a odoslaná pošta-3 roky; vybavenie  žiadosti dotknutej osoby uplatňujúcej si 

práva podľa GDPR - 1 rok odo dňa vybavenia 

Ak ste zamestnanec (bývalý, súčasný, jeho rodinný príslušník, 

osoba blízka) 

•  Účel spracúvania osobných údajov 

a) plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo 

obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov:  
- výkon pracovnoprávnej agendy (vedenie osobnej agendy zamestnancov, 

spracúvanie agendy prijímania do pracovného pomeru a skončenia pracovného 

pomeru, spracovanie štatistických výkazov, zabezpečenie lekárskych preventívnych 

prehliadok vo vzťahu k práci a zdravotnej spôsobilosti na výkon práce); 

- výkon mzdovej agendy (realizovanie  spracúvania  miezd  a  vedenia  príslušnej 

evidencie v zmysle mzdových predpisov, vykonávanie  zrážky  zo  mzdy  voči  štátu  

a  iným subjektom, prípravy podkladov pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,  vedenie 

mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS  pre  účely  pracovnoprávne, 

mzdové  a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane 

z príjmov  zo  závislej  činnosti  fyzických  osôb v pracovnom    pomere    v zmysle  

Zákonníka  práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace 

úkony); 

- výkon agendy BOZP (komplexné zabezpečenie BOZP a s tým súvisiace úkony, 

napr. vedenie  evidencie a  registrácie  pracovných  úrazov,  ako  aj evidencia   z 

vykonaných  kontrol  dodržiavania  predpisov BOZP, školení zamestnancov 

a podobne) 

- pracovná zdravotná služba 

b) monitorovanie vodičov vozidiel dopravnej zdravotnej služby z dôvodu kontroly 

dodržiavania  pracovnoprávnych povinností zamestnanca pri použití služobného 

vozidla v  zmysle  §  13  ods.  4 Zákonníka  práce,  a  to  prostredníctvom  GPS 

lokátora,  

c) evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v 

registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne 

vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov 

(záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich 

uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty 

d) spracovanie dokumentácie potrebnej  pre vyúčtovanie personálnych výdavkov 

interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného 

pomeru (projekty zo štrukturálnych fondov) 

e) vybavovanie sťažností, žiadostí a petícií 

f) vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako 

dotknutých osôb v zmysle GDPR 
  
  

• Právny základ spracúvania osobných údajov 

a) plnenie zákonných povinností určených hlavne týmito zákonmi:  
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- Ústava Slovenskej republiky 

- z. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  

- z. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 

95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- z. č. 563/2009   Z.   z.   o správe  daní  (daňový  poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- z. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa  a o zmene a doplnení zákona  NR  SR  

č.  461/2003  Z.  z.  o  sociálnom  poistení v znení neskorších predpisov 

- z. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  

- z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  

- z. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších 

predpisov  

- z. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej  práci  a nelegálnom  zamestnávaní  v znení  

neskorších  predpisov 

- z. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- z. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

- z. č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

- z. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov  

- z. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- z. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- z. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a 

jeho vykonávacie predpisy  

- z. 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  

b)  §  13  ods.  4 Zákonníka  práce  

c) plnenie zákonných povinností určených hlavne týmito zákonmi:  z. č.  395/2002 

Z. z. o archívoch a registratúrach, z. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente 

d) všeobecné podmienky zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci 

jednotlivých grantových schém a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ) 

e) plnenie zákonných povinností určených hlavne týmito zákonmi:  z. č. 9/2010 Z. 

z. o sťažnostiach, z. č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve, z. č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám 
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f)  čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR 

• Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov 

Vaše osobné údaje poskytujeme orgánom štátnej správy, verejnej moci a verejnej 

správy a iným subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva 

prevádzkovateľovi zo zákona (napr. zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni; 

Daňovému úradu; Ústrediu  práce, sociálnych vecí a rodiny; Útvary finančnej 

kontroly, NKÚ a iným orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a 

dozoru; súdom; orgánom činným v trestnom konaní; exekútorovi; doplnkovej 

dôchodkovej sporiteľni; dôchodcovskej správcovskej spoločnosti; zástupcom 

zamestnancov (odbory); sprostredkovateľovi - technikovi BOZP (Matej Migaš-BTS, 

Matice Slovenskej 2, Prešov) a požiarnemu technikovi (KRIŠKO s. r.o., Kanašská 

243/6, Fintice), sprostredkovateľovi na spracovanie mzdovej agendy (Ing. Ľubomíra 

Šandorová, Sofijská 2474/16, Košice) , sprostredkovateľovi na vykonávanie služieb 

činnosti  pracovnej zdravotnej služby (Stanislav Vaňo, gen. Svobodu 430/22, 

Sabinov) 

 

• Doba uchovávania osobných údajov 

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle príslušných právnych predpisov 

a registratúrneho poriadku: (napr. mzdové listy 50 rokov; osobné spisy 

zamestnancov do dovŕšenia 70. rokov veku; dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru 10  rokov odo dňa skončenia; rodinné prídavky a 

materské príspevky, prehlásenia k dani zo mzdy, zrážky zo mzdy a podklady k 

mzdám 10 rokov; evidencia dochádzky, dovoleniek a pracovného času 3 roky; 

nemocenské poistenie - dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov; pracovná - 

evidencia, štatistika 5 rokov; materská dovolenka, neplatené voľno - evidencia 5 

rokov; úrazy 5 rokov; dokumentácia BOZP 5 rokov; hmotná núdza 10 rokov; 

exekúcia na plat 5 rokov; GSP monitoring- 1 rok odo dňa uskutočnenia jazdy, 

dokumentácia k štrukturálnym projektom – 10 rokov; vybavenie  žiadosti 

dotknutej osoby uplatňujúcej si práva podľa GDPR - 1 rok odo dňa vybavenia) 

Ak ste štatutárny zástupca, kontaktná alebo zodpovedná osoba 

alebo iný  obdobný zástupca obchodného/zmluvného partnera – 

právnická osoba a pre obchodných/zmluvných partnerov -  fyzické 

osoby (SZČO) 

• Účel spracúvania osobných údajov 

a) Príprava a vedenie dodávateľsko - odberateľských vzťahov so samostatne 

zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné 

vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb 

a pod. 

b) Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a 

odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných 

povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov 
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c) spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré prichádzajú do 

platobného styku s prevádzkovateľom 

d) spracúvanie  osobných  údajov  fyzických  osôb,  ktoré  sa  zo zákona  

zúčastnili  verejného  obstarávania    na  zabezpečenie  a obstaranie tovarov, 

prác a služieb 

e) evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v 

registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne 

vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania 

spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty 

ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty 

f) vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv 

ako dotknutých osôb v zmysle GDPR 
 

• Právny základ spracúvania osobných údajov 

a) Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej 

republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, z. č. 455/1991 

Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  a  súvisiacimi 

právnymi predpismi. 

b) Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR  

c) Zákon č. 431/2002 Z. z.  o  účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 

zákona  č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 

400/2009 Z. z. o štátnej službe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

d) Z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  zákon  č. 315/2016 o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

e) Z. č.  395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)  

f) čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR 
 

• Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov 
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Vaše osobné údaje budú poskytované iba orgánom štátnej správy, verejnej moci 

a verejnej správy a iným subjektom ktorým poskytnutie osobných údajov 

vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona 
   

• Informácia o prenose údajov do 3. krajiny 

prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do 

tretích  krajín 
 

• Doba uchovávania osobných údajov 

a) 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci 

účtovnej agendy 

b) do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov 

c) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú  

d) 5 rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania 

e) v zmysle príslušných právnych predpisov, napr. prijatá a odoslaná pošta 3 

roky 

f) 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby 

Ak ste členom orgánu prevádzkovateľa 

• Účel spracúvania osobných údajov 

a) vedenie agendy prevádzkovateľa a zápis a oznámenie zmien do príslušného 

registra 

b) evidencia  členov  dozornej  a  správnej  rady  v  rozsahu nevyhnutnom  pre  

zabezpečenie  fungovania  neziskovej organizácie  na  základe  Zákona  NR SR  

č.  213/1997  Z.  z.  o   neziskových   organizáciách   poskytujúcich   všeobecne 

prospešné služby 

c) spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré prichádzajú do platobného 

styku s prevádzkovateľom; 

d) evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v 

registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne 

vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov 

(záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich 

uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty 

e) vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako 

dotknutých osôb v zmysle GDPR 
 

• Právny základ spracúvania osobných údajov 

a) Z. č.  NR SR  č.  213/1997  Z.  z.  o   neziskových   organizáciách   poskytujúcich   

všeobecne prospešné služby 

b) Z. č.  NR SR  č.  213/1997  Z.  z.  o   neziskových   organizáciách   poskytujúcich   

všeobecne prospešné služby 

c) Z. č. 431/2002 Z. z.  o  účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých 
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zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 

zákona  č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 

400/2009 Z. z. o štátnej službe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

d) Z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

e) čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR 
 

• Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov 

Vaše osobné údaje budú poskytované iba orgánom štátnej správy, verejnej moci a 

verejnej správy a iným subjektom ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva 

prevádzkovateľovi zo zákona 

 

• Informácia o prenose údajov do 3. krajiny 

prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do 

tretích  krajín 
 

• Doba uchovávania osobných údajov 

a) 10 rokov po skončení účelu spracúvania 

b) 10 rokov po skončení účelu spracúvania 

c) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú  

d) V zmysle právnych predpisov, napr. Prijatá a odoslaná pošta 3 roky 

e) 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby 

Ak ste osoba s ktorou sme v zmluvnom vzťahu 

•  Účel spracúvania osobných údajov 

príprava návrhov zmlúv, ich uzatváranie  a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu 

( napr. Kúpne  zmluvy,  Zmluvy  o  dielo,  Zmluvy  o spolupráci, Zámenné zmluvy, 

Zmluvy o výpožičke, Darovacie zmluvy, Zmluvy o urovnaní, Nájomné zmluvy, atď...)  

• Právny základ spracúvania osobných údajov 

Občiansky zákonník; Obchodný zákonník; z. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov; z. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení 

neskorších predpisov; z. 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; z. č. 580/2004 Z. 

z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.  o poisťovníctve 

v znení neskorších predpisov; z. č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 
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nad  zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ... 

• Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov 

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené, ani zverejnené. Prevádzkovateľ 

poskytne Vaše osobné údaje iba pre účely trestného konania alebo konania o 

priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak 

• Doba uchovávania Vašich osobných údajov 

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu 

Ak ste sa dostali do zorného poľa nášho kamerového systému 

• Účel spracúvania osobných údajov 

ochrana majetku a osôb pred vandalizmom, prevencia pred páchaním trestných 

činov, porušovaním verejného poriadku, bezpečnosť a odhaľovanie kriminality 

ochrany majetku a zdravia 

• Právny základ spracúvania osobných údajov 

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

•  Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov 

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené, ani zverejnené. Prevádzkovateľ 

poskytne Vaše osobné údaje iba pre účely trestného konania alebo konania o 

priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak 

• Doba uchovávania Vašich osobných údajov 

7 dní 

Ak ste študent strednej/vysokej školy na odbornej praxi  

• Účel spracúvania osobných údajov 

Vedenie evidencie o fyzických osobách, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi u 

prevádzkovateľa  trvajúcej vopred vymedzený čas 

• Právny základ spracúvania osobných údajov 

Z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z. č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z. č. 61/2015 Z. 

z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

•  Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov 

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám ako orgánom štátnej správy, 

verejnej moci  a verejnej správy a iným subjektom ktorým poskytnutie 

osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona  

• Doba uchovávania Vašich osobných údajov 

 

Informácie spoločné pre všetky dotknuté osoby: 

• prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do 

tretích  krajín  

• prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania 
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• Ako dotknutá osoba máte tieto práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných 

údajov: 

➢ Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby-teda právo získať potvrdenie o tom, 

či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto 

údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých 

osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom 

spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Prevádzkovateľ 

má však právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti 

dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s 

online službami   identifikátormi (čl. 15; recitál 63, 64 GDPR) 

➢ Máte právo na opravu nesprávnych a neúplných údajov (čl. 16; recitál 65 

GDPR). 

➢ Máte poprípade právo na obmedzenie spracovania, a to v nasledujúcich 

prípadoch:   

a) Ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú 

k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov 

overiť; 

b) Spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta výmaz 

osobných údajov a žiada miesto toho obmedzenie ich použitia; 

c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely 

spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon 

alebo obhajobu právnych nárokov; 

d) Ak ste už vzniesol námietku proti spracovaniu v prípade 

spracovania v oprávnenom záujme prevádzkovateľa či tretích 

osôb, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy 

prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými záujmami dotknutej 

osoby.  

➢ Máte právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie 

proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na 

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej 

moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a   taktiež ak je spracúvanie 

nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako 

prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom 

orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad 

takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a 

slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov 

(najmä ak je dotknutou osobou dieťa).  

➢ Máte právo bez toho aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne 

prostriedky nápravy podať sťažnosť (čl. 77 GDPR) dozornému orgánu - 

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to v prípade, 

ak sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu 

GDPR (www.https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/32313214; e-mail: 

statny.dozor@pdp.gov) 
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➢ Máte právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých  do našich 

informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy k 

ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a 

strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia 

podmienok čl. 20, recitál 68 GDPR v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva 

automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je 

dotknutý čl. 17 GDPR. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na 

spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 

záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako 

prevádzkovateľovi. 

➢ Právo na výmaz  „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú 

potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, 

na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; 

ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej 

spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v čl. 17, 

recitál 65, 66  GDPR. 

 
UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami 

poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou 

pre naplnenie účelu ich spracúvania. Poskytnutie Vašich osobných údajov 

(povinných) je nevyhnutnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy 

(dohody)  a dotknutá osoba je povinná poskytnúť tieto údaje, inak nebude možné 

uzatvoriť s ňou zmluvu. 

 

 

 Naša internetová stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. 

Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. S cieľom zabezpečiť 

riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé 

dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory 

môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné 

servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom 

prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť 

funkčnosť stránky. 

 

Čo sú to súbory cookies? 

 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači 

alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita 

na určitý čas uchováva informácie o vašich krokocha preferenciách (ako sú jazyk, mena, 

krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a 

podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých 

stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

 

 Ako používame súbory cookies? 

 Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských 

nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. 
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 Ako kontrolovať súbory cookies? 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si 

pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie 

uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im 

znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri 

každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré 

služby a funkcie nebudú fungovať. 

 

 Ako odmietnuť používanie súborov cookies? 

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového 

prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom 

nastavení. 

 Používanie pluginov sociálnych sietí 

Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, 

pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi 

priateľmi a ďalšími kontaktmi.  Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme 

uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke. 

 

Jedná sa hlavne o:  

plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South 

California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; 

 

plugin služby Youtube,  spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 

94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043; 

 

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow 

Road, Menlo Park, California 94025, USA. 

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované  našou 

spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie 

uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto  pluginov alebo webových stránok, na 

ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť 

spôsobené. 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018 
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