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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 

Kontaktné údaje zodpovednej osobyKontaktné údaje zodpovednej osobyKontaktné údaje zodpovednej osobyKontaktné údaje zodpovednej osoby    
zodpovedna.osoba@ruzinovskapoliklinika.sk   

Účel spracúvania osobných údajovÚčel spracúvania osobných údajovÚčel spracúvania osobných údajovÚčel spracúvania osobných údajov  

ochrana právom chránených záujmov prevádzkovateľa - ochrana zdravia a majetku dotknutých osôb, ktoré sa 
nachádzajú na verejne prístupnom priestore pred budovou Prevádzkovateľa 

Právny základ spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajov    
Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR za 
účelom ochrany dotknutých osôb a ich majetku 

Príjemcovia /kategórie príjemcovPríjemcovia /kategórie príjemcovPríjemcovia /kategórie príjemcovPríjemcovia /kategórie príjemcov    
Orgány činné v trestnom konaní (polícia, súdy) 

 Poskytovanie osobných údaj Poskytovanie osobných údaj Poskytovanie osobných údaj Poskytovanie osobných údajov aov aov aov a    dôsledky ich neposkytnutiadôsledky ich neposkytnutiadôsledky ich neposkytnutiadôsledky ich neposkytnutia    
Poskytovanie osobných údajov je oprávneným záujmom prevádzkovateľa  

Prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať.Prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať.Prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať.Prenos 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    
15 dní od vytvorenia záznamu 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovaniaAutomatizované rozhodovanie vrátane profilovaniaAutomatizované rozhodovanie vrátane profilovaniaAutomatizované rozhodovanie 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.) 
 

 


