ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB
Vážení pacienti / klienti,
nižšie uvedené informácie Vám slúžia k zaisteniu úplnej a transparentnej informovanosti o spracúvaní Vašich
osobných údajov, vrátane osobitných kategórií osobných údajov (najmä údajov o zdravotnom stave, genetických
údajov, údajov o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii). Prevádzkovateľom týchto údajov, a to v súlade
s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 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) je:
1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Nemocnica AGEL Levice s.r.o., IČO: 50 861 450, so sídlom: SNP 19, 934 01 Levice, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka 44420/N (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
2. Kontaktné údaje poverenca na ochranu osobných údajov:
JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD.,
poštová adresa: Palisády 56, 811 06 Bratislava, telefón: +421 903 600 164, e-mail: dpo@agelsk.sk
3. Účely spracúvanía osobných údajov a právny základ pre ich spracúvanie:
Vedenie zdravotnej dokumentácie a plnenie ďalších povinností Prevádzkovateľa ako poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Spracúvanie osobných údajov pre tento účel je nevyhnutné z dôvodu plnenia právnych povinností Prevádzkovateľa v zmysle
čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, stanovených najmä:

a) zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) zákonom 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,

c) zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov,

d) zákonom č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
e) zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

f) zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
g) zákonom č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a
ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon),

h) zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
i) zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany v prípade, že spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených
záujmov príslušného Prevádzkovateľa či tretej strany:
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Spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné i na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, najmä v súvislosti
s možnosťou uplatňovať svoje práva a nároky vyplývajúce z poskytnutej zdravotnej starostlivosti, prípadne i pre ochranu
životne dôležitých záujmov pacienta / klienta alebo inej fyzickej osoby, najmä ak im hrozí ujma na zdraví alebo smrť.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:








zamestnanci Prevádzkovateľa (ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) so spôsobilosťou k výkonu zdravotníckeho
povolania a iní odborní pracovníci v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
pacient, zákonný zástupca alebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientom, zákonným zástupcom alebo
opatrovníkom pacienta, pestún alebo iná starajúca sa osoba,
iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovatelia sociálnych služieb k zaisteniu nadväzností ďalších
zdravotníckych a sociálnych služieb poskytovaných pacientovi,
osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 zákona č. 576/2004 Z. z., najmä revízny lekár,
revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
ministerstvo zdravotníctva, posudkový lekár, znalec, poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie, odborný
pracovník epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
štátne orgány (Policajný zbor Slovenskej republiky, prokuratúra, súdy) na základe iných právnych predpisov,
subjekty, ktoré poskytujú služby Prevádzkovateľovi, a s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní
osobných údajov.

6. Prenos osobných údajov do zahraničia:
Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať Osobné údaje do tretích krajín, alebo medzinárodnej organizácii.
7. Doba uloženia osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú právnymi predpismi, najmä zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Vaše práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov:






Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás, ako Dotknutej osoby, máte
právo na ich opravu, alebo vymazanie (pokiaľ sú na vymazanie dané zákonné dôvody).
Máte právo na obmedzenie spracúvania.
Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu.
Máte právo sa obracať na poverenca na ochranu osobných údajov Prevádzkovateľa vo všetkých záležitostiach
súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov a výkonom Vašich práv v zmysle príslušných právnych predpisov.
Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, a to v prípade, že sa domnievate, že spracúvaním osobných údajov
dochádza k porušovaniu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Sťažnosť môžete podať u príslušného
dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (viď
www.uoou.sk).

9. Poučenie k Vašej povinnosti poskytnúť osobné údaje:
Poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou, a ako pacient/klient máte povinnosť ich Prevádzkovateľovi
poskytnúť, rovnako ako Prevádzkovateľ má právo ich od Vás vyžadovať. Neposkytnutie Vašich osobných údajov v
stanovenom rozsahu môže v krajnom prípade znamenať, že Prevádzkovateľ Vám nebude môcť poskytnúť zdravotnú
starostlivosť v predpísanej kvalite, a tým môže dôjsť k poškodeniu Vášho zdravia či priamemu ohrozeniu Vášho života.
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