
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU

poskytnuté prevádzkovateľom projektu Poradňa Kosecová dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a pred udelením

súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 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 údajov) (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné

informácie:

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť  MEDITOP s.r.o. , so sídlom  Špieszova 1, 

Bratislava 841 05, Slovenská republika, IČO: 35975024, DIČ: 2022119924, DPH: SK2022119924, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 39104/B, e-mail: kosecova@kosecova.sk (ďalej len „prevádzkovateľ”).

Totožnosť zástupcu prevádzkovateľa: MUDr. Andrea Kosecová 

Totožnosť zodpovednej osoby prevádzkovateľa: Ing. Vladimír Kosec

2. Účel a rozsah spracovania osobných údajov dotknutej osoby:

Účelom je zabezpečenie vybraného spôsobu komunikácie dotknutej osoby s ošetrujúcim lekárom podľa podmienok projektu Poradňa 

Kosecová

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, rok narodenia, e-mail, telefónne číslo. 

3. Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby:

Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby bude súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, t.j. 

právny základ podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia.

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť (i) štatutárne orgány alebo členovia štatutárnych orgánov 

Prevádzkovateľa a (ii) zamestnanci Prevádzkovateľa.

5. Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov je určená ako obdobie od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov do dňa ukončenia 

projektu Poradňa Kosecová. 

6. Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny:

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

7. Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má nižšie uvedené práva:

a) právo na prístup k údajom podľa článku 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i) právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

(ii) právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom, právo získať informácie o spracúvaných údajoch a právo na poskytnutie 

kópie spracúvaných údajov; 

(iii) právo byť informovaný o primeraných zárukách pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

b) právo na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

(ii) právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby; 

c) právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i) právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z 

dôvodov podľa článku 17 bod 1. Nariadenia; 

(ii) právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na 

vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí 

vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich 

kópiu alebo repliky;

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i) právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o prípady podľa článku 18 bod 1. 

Nariadenia; 

(ii) právo, aby sa obmedzene spracúvané osobné údaje (s výnimkou uchovávania) spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby, 

alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo 

právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;

(iii) právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;

e) právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i) právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne 

používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej 

Prevádzkovateľ bránil, ak sú splnené podmienky podľa článku 20 bod 1. Nariadenia; 

(ii) právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky 

možné;

f) právo namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:

(i) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) 

alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;

(ii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane 

profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; 

(iii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických 

špecifikácií;



(iv) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely 

vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, 

keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;

g) právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je: 

(i) právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní 

osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s 

výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia.

8. Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. 

Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských 

operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné 

odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých 

konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá. 

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa 

zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe 

prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii 

Prevádzkovateľa v tomto dokumente).

9. Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu 

práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a

to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy. Dotknutá osoba má právo, aby dozorný 

orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny 

prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky.

10. Informácia o existencii / neexistencii povinnosti Dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje:

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, 

ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že Dotknutá 

osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje ani nie je povinná udeliť súhlas s ich spracovaním. Následkom neposkytnutia osobných 

údajov a/alebo následkom neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov bude, že Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje

a že tieto osobné údaje nebudú použité na účely vymenované v bode 2. tohto dokumentu.

Prevádzkovateľ:

MEDITOP s.r.o.  v.r.


