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Informačná povinnosť pre dotknuté osoby – kamerový systém 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 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 

(ďalej len „ všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) 
 

 

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 113 
 

 

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 - je nevyhnutné na účel ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia, odhaľovania 

kriminality a ochrany majetku prevádzkovateľa. 

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie 

je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Oprávneným záujmom 

prevádzkovateľa je ochrana života, zdravia a majetku dotknutých osôb a tretích osôb a majetku prevádzkovateľa. Poskytovanie 

osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  
 

 

Kategórie príjemcov: Príjemcami týchto osobných údajov sú okrem osôb oprávnených spracúvať osobné údaje u prevádzkovateľa 

aj orgány oprávnené konať v rámci priestupkového alebo trestného konania, a to na základe zákona a v nevyhnutnom rozsahu. 

Zamýšľaný prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.  

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.  
 

 

Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb 14 dní odo dňa nasledujúceho po 

dni, v ktorom bol jednotlivý záznam vyhotovený (v prípade, ak nebude použitý na účely trestného konania alebo konania o 

priestupkoch).  
 

 

Práva dotknutej osoby: 

▪ 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.  

▪ Dotknutá osoba má právo v zmysle článku 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov podať sťažnosť Úradu pre ochranu 

osobných údajov SR ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú je v rozpore s týmto nariadením.  

 

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

ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred 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 prevádzkovateľa. 
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