POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
PODĽA NARIADENIA GDPR
Vzťah pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je pri našej práci nesmierne dôležitý. Neodmysliteľnou
súčasťou tohoto vzťahu je ochrana osobných údajov a vášho súkromia. Ochrana Vašich osobných údajov, ako aj vy ste
pre nás dôležití, preto sa v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov
môžete na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu: .................................................................... alebo poštou na adrese
..................................................................................................
Vaše osobné údaje spracúva:
Spoločnosť/ambulancia: ...................................................................................................................................................
Sídlo: .................................................................................................................................................................................
IČO:.....................................................................................................................................................................................
Zápis: .................................................................................................................................................................................
Kontaktné údaje: ..............................................................................................................................................................
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Aké máte práva a ako ich uplatňovať?

Aké máte právo

Čo to pre vás v praxi znamená

Právo odvolať súhlas so spracovaním
osobných údajov
(čl. 7 Nariadenia GDPR)

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.

Právo požadovať prístup k osobným údajom
(čl. 15 Nariadenia GDPR)

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa
osobné údaje, ak je to tak, máte právo získať
údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov).
poskytneme v písomnej podobe, a to buď
elektronicky.

Právo na opravu
(čl. 16 Nariadenia GDPR)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne
osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a aby sme doplnili neúplné
osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov
(čl. 17 Nariadenia GDPR)

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú
napríklad v situácii keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na
ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas so
spracovaním osobných údajov, namietate spracúvanie osobných
údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje
spracúvané nezákonne. V takomto prípade osobné údaje
bezodkladne vymažeme s výnimkou, ak trvá povinnosť osobné
údaje ďalej spracúvať, napr. povinnosť vyplývajúca z osobitného
predpisu, z dôvodu verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na
účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo
historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa
uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.
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spracúvajú vaše
prístup k týmto
Potvrdenie vám
poštou alebo

Právo na obmedzenie spracúvania
(čl. 18 Nariadenia GDPR)

Máte právo namietať správnosť osobných údajov počas obdobia
umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie
je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov
a žiadať namiesto toho obmedzenie ich použitia, nepotrebujeme
osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov ,
alebo ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1,
a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú
nad vašimi oprávnenými dôvodmi, máte právo požadovať
obmedzenie spracúvanie osobných údajov.

Právo byť oboznámený s opravou alebo
vymazaním osobných údajov
(čl. 19 Nariadenia GDPR)

Ak boli osobné údaje u príjemcu osobných údajov opravené alebo
vymazané máte právo byť o tom informovaný.

Právo na prenosnosť údajov
(čl. 20 Nariadenia GDPR)

Máte právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich ďalšiemu
Poskytovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase so
spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na
plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Uplatnením tohto práva
nie je dotknuté vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných
(čl. 21 Nariadenia GDPR)

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na našom legitímnom
oprávnenom záujme alebo ak osobné údaje spracúvame na účel
priameho marketingu máte právo namietať spracúvanie osobných
údajov, ktoré sa vás týkajú. Ak nepreukážeme legitímny oprávnený
záujem, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu osobných údajov
na účel priameho marketingu nebudeme tieto osobné údaje ďalej
spracúvať.

Právo na neúčinnosť automatizovaného
individuálneho
rozhodovania
vrátane
profilovania (čl. 22 Nariadenia GDPR)

Pri spracúvaní vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k
automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania
o ochrane osobných údajov
(čl. 77 a 79 Nariadenia GDPR)

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú sú spracúvané
v rozpore so zákonom alebo Nariadením máte právo podať Úradu na
ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov.
Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť vyššie uvedené práva
môžete tak urobiť priamo v našej ambulancii, na e-mailovej adrese uvedenej v úvode tohto dokumentu alebo poštou na
adrese uvedenej v úvode tohto dokumentu.

................................................................

Podpis a pečiatka poskytovateľa
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