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Totožnosť aTotožnosť aTotožnosť aTotožnosť a    kontaktné údaje prevádzkovateľakontaktné údaje prevádzkovateľakontaktné údaje prevádzkovateľakontaktné údaje prevádzkovateľa    
RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, a. s. , Ružinovská 10, 820 07 Bratislava 2, IČO 35 914 79335 914 79335 914 79335 914 793     

KKKKONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBYVEDNEJ OSOBYVEDNEJ OSOBYVEDNEJ OSOBY    
zodpovedna.osoba@ruzinovskapoliklinika.sk   

ÚÚÚÚČEL SPRACÚVANIA OSOBČEL SPRACÚVANIA OSOBČEL SPRACÚVANIA OSOBČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVNÝCH ÚDAJOVNÝCH ÚDAJOVNÝCH ÚDAJOV    
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - lekáreň 

PPPPRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV    
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 
najmä podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákona 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 zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Príjemcovia /kategórie príjemcovPríjemcovia /kategórie príjemcovPríjemcovia /kategórie príjemcovPríjemcovia /kategórie príjemcov    
zdravotné poisťovne, súdy, advokáti, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou    

Poskytovanie osobných údajov aPoskytovanie osobných údajov aPoskytovanie osobných údajov aPoskytovanie osobných údajov a    dôsledky ich neposkytnutiadôsledky ich neposkytnutiadôsledky ich neposkytnutiadôsledky ich neposkytnutia    

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou, a preto dotknutá osoba je povinná poskytnúť 
osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nemôže vydať lieky na recept, a teda 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 

Prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávaťPrenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávaťPrenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávaťPrenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať....            
Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny 

Doba uchovávania osobných údajov po skončení účeluDoba uchovávania osobných údajov po skončení účeluDoba uchovávania osobných údajov po skončení účeluDoba uchovávania osobných údajov po skončení účelu    
5 rokov podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach 

Automatizované rozhodovaAutomatizované rozhodovaAutomatizované rozhodovaAutomatizované rozhodovanie vrátane profilovanianie vrátane profilovanianie vrátane profilovanianie vrátane profilovania    
Nevykonáva sa 

Práva dotknutej osobyPráva dotknutej osobyPráva dotknutej osobyPráva dotknutej osoby    
Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov 
(právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov, Právo 
namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva), Právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. 
 
(Podrobnosti k právam dotknutej osoby sú uvedené v ľavej časti menu na www stránke v sekcii GDPR.) 
 

 


