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Ochrana osobných údajov 

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o informačnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

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 ruší smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“): 

1. spracúvame iba a výlučne Vaše bežné osobné údaje a osobné údaje spadajúce do osobitnej 

kategórie osobných údajov, a to na tieto účely: 

▪ Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – uzatváranie a plnenie dohôd o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti podľa § 12 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Zákon“), prípadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v iných zákonom 

stanovených prípadoch (§ 6 ods. 9 Zákona) a s tým spojené vedenie zdravotnej dokumentácie 

▪ Plnenie povinností prevádzkovateľa ako lekára vo vzťahu k zdravotným poisťovniam podľa 

zákona 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 v znení neskorších predpisov. 

▪ Identifikácia pacienta v rámci vyvolávacieho a objednávacieho systému u lekára, objednanie 

pacienta na termín, zaradenie pacienta do poradia 

▪ Vedenie prijatej a odoslanej pošty a plnenie povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z. 

▪ Vyhotovovanie obrazových záznamov podoby pacientov z forenzného hľadiska za účelom 

zachytenia počiatočného stavu komplikovaných prípadov, a to pred ošetrením a po ošetrení 

▪ vybavovanie otázok a dopytov dotknutých osôb zaslaných prostredníctvom kontaktného 

formulára na webovej stránke www. ambulanciamalina.sk 

2. Osobné údaje nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou 

osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva, IT infraštruktúru, poskytujú právne služby a z tohto 

dôvodu sa považujú za príjemcu v zmysle GDPR, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané 

mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie 

osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude 

vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj 

orgánom verejnej moci či iným subjektom, napr.: zdravotné poisťovne, daňové úrady, orgány 

štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní a iné orgány, ktorým sa 

poskytujú osobné údaje podľa zákona (napr. kontrolné orgány). 

3. Vaše údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií. 

4. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu dvadsať (20) rokov.  

5. Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva: 

▪ Právo na prístup k osobným údajom 

▪ Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov 

▪ Právo na vymazanie osobných údajov 

▪ Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

▪ Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

▪ Právo na prenosnosť osobných údajov 

▪ Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 

▪ Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

6. Všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od Vás, prípadne z verejne 

prístupných zdrojov. 
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