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Informačná povinnosť pre dotknuté osoby o spracovaní osobných údajov 

podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
 

Prevádzkovateľ:             Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO: 17335795, telefón: 046/5112 111, 

mail: riaditel@hospital-bojnice.sk 
 

Zodpovedná osoba: kontrola@hospital-bojnice.sk, 046/5112 126 
 

Prevádzkovateľ je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnou 

činnosťou prevádzkovateľa je poskytovanie komplexnej a kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetkých pacientov. 
 

Účel spracúvania osobných údajov - pri svojej činnosti prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – pacientov. 

Spracúvanie je nevyhnutné na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v písomnej forme a používa nemocničný informačný systém, v ktorom spracúva informácie 

o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane jej osobných údajov.      
 

Právny základ spracúvania osobných údajov – na základe zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná a d) 

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. 
 

Kategórie príjemcov: osobné údaje môžu byť poskytnuté len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť 

osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania. Sprostredkovatelia, zdravotné poisťovne, Sociálna 

poisťovňa, Úrad práce, sociálnych veci a rodiny, MZ SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, orgány činné v trestnom 

konaní, NCZI, RÚVZ, iné zdravotné zariadenia, účastníci konania.  

Zamýšľaný prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.  

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.  
 

Doba uchovávania osobných údajov: na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. 

z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom nemocnice, ktorý schvaľuje MV SR. Pre podrobnejšie informácie 

o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania sa dozviete v Záznamoch 

o spracovateľských činnostiach nemocnice. Po uplynutí zákonnej lehoty sú údaje určené na likvidáciu a skartáciu.  
 

Práva dotknutej osoby: 

 Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas 

kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu 

alebo osobne v nemocnici. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe 

o Vás pracúvali.  

 Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás mám k dispozícií ako aj na informácie o tom, 

ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, 

pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, 

budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  

 Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás 

máme k dispozícií. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás 

požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  

 Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak 

osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však 

potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo 

znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  

 Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné 

údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už 

Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.  

 Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolnosti máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, 

na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na 

základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

 Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. 

V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné 

údaje ďalej spracúvať.  

 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame 

nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: 02/3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; 

https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona 

č. 71/1997 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  

 

Prevádzkovateľ za účelom ochrany osobných údajov dotknutých osôb upravil internými predpismi základné povinnosti a opatrenia, 

ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pre neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, stratou, 

zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. Zamestnanci 

prevádzkovateľa poverení spracúvaním osobných údajov sú  poučení o zásadách spracúvania osobných údajov a o postupoch pri 

spracúvaní osobných údajov, ktoré sú stanovené internými predpismi. 

mailto:riaditel@hospital-bojnice.sk
mailto:kontrola@hospital-bojnice.sk
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/

