Informácie o spracovaní osobných údajov

Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov č.2016/679 je
účinné od 25. mája 2018 a predstavuje nový rámec ochrany osobných údajov v európskom priestore
s cieľom hájiť práva občanov EÚ proti neoprávnenému zaobchádzaniu s ich dátami vrátane osobných
údajov.

1. Kontaktné údaje správcu údajov

1.1. Medical Transfer, s.r.o so sídlom Cintorínska 1002/45, 911 01 Trenčín, IČO: 47 388 11 ako
zriaďovateľ Národného dohľadového centra, n.o. so sídlom Nám. L.Svobodu 1, 974 01 Banská
Bystrica, e-mailová adresa: info@medicaltransfers.sk

1.2. Medical Transfers, s.r.o ako správca osobných údajov venuje maximálnu pozornosť
zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Okrem Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky
a internými smernicami. Všetky údaje, ktoré Medical Transfers, s.r.o. zhromažďuje,
spracováva výlučne pre odôvodnené účely, pre obmedzenú dobu a s využitím maximálnej
možnej miery zabezpečenia.

2. Aké osobné údaje správca spracováva?

Medical Transfers, s.r.o. pre účely plnenia zmlúv spracováva nasledovné osobné údaje:

2.1. Všeobecné osobné údaje – informácie, ktoré sa týkajú konkrétnej fyzickej osoby, t.j. meno,
priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, pohlavie, rodné číslo, zdravotná poisťovňa,
IČO/DIČ, fotografie, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, meno a priezvisko ošetrujúceho
lekára, meno a priezvisko zákonného zástupcu/opatrovníka, e-mail a telefónne číslo
zákonného zástupcu/opatrovníka.

2.2. Zvláštne kategórie osobných údajov (informácie o zdravotnom stave, monitorované hodnoty
fyziologických funkcií).

3. Účely spracovania osobných údajov

3.1. Vaše osobné údaje Medical Transfers, s.r.o. spracováva výhradne len pre účely služieb
vzdialeného monitoringu na základe plnenia zmluvy, prípadne pre medicínske a výskumné
účely a pre účely plnenia právnych povinností.

3.2. Ďalej Medical Transfers, s.r.o. spracováva údaje na základe svojho oprávneného záujmu
k plneniu predmetu činnosti správcu a za účelom vnútornej evidencie údajov o pacientoch
a kontroly riadneho poskytovania služieb.

4. Kto a akým spôsobom Vaše osobné údaje spracováva?

4.1. Všetky osobné údaje spracováva Medical Transfers, s.r.o. ako správca, tzn. vymedzuje účely,
pre ktoré osobné údaje zhromažďuje, určuje prostriedky spracovania a zodpovedá za ich
riadne prevedenie.

4.2. Osobné údaje Medical Transfers, s.r.o. poskytuje rovnako zmluvným partnerom, ktorý
zaisťujú poskytovanie určitej časti služieb (dodávateľ sw, technológií, podpory, cloudových
a súvisiacich služieb pre vnútorné procesy správcu). Zmluvný partner je oprávnený
spracovávať osobné údaje len v rámci úloh, ktoré plní v súvislosti s poskytovaním služieb
a v rozsahu k tomuto účelu nevyhnutnom.

5. Doba uloženia osobných údajov

5.1. Vaše osobné údaje spracovávané pre účely plnenia zmlúv budú spracovávané po dobu trvania
účinnosti zmluvného vzťahu a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2. Vaše osobné údaje spracovávané pre účely evidencie a vnútornej kontroly budú spracovávané
najdlhšie po dobu trvania oprávnenia záujmu správcu.

6. Aké máte práva pri spracovávaní osobných údajov?

6.1. Právo na prístup – máte právo vedieť, aké údaje o Vás ako o subjekte údajov správca
spracováva, za akým účelom, počas akej doby, kde Vaše osobné dáta získava, komu ich

odovzdáva, kto ich mimo správcu spracováva. V rámci práva na prístup môžete požiadať
o kópiu spracovávania osobných údajov.

6.2. Právo na opravu – máte právo požadovať opravu svojich osobných údajov, v prípade ich
nepresnosti či nesprávnosti, je správca povinný bez zbytočného odkladu vykonať opravu.

6.3. Právo na výmaz – v niektorých prípadoch máte právo, aby boli Vaše údaje vymazané. Vaše
osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, pokiaľ je splnený niektorý
z nasledujúcich dôvodov:
•

Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré sa spracovávali,

•

odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých
spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň neexistuje iný dôvod, prečo tieto
údaje majú byť naďalej spracovávané,

•

domnievate sa, že vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so
všeobecne záväznými predpismi,

•

pokiaľ nie je daný rodičovský súhlas k spracovaniu osobných údajov detí.

Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je i naďalej
nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti správcu alebo určenia, výkon či obhajobu
právnych nárokov správcu.

6.4. Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz
využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje
v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje
neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy
(ako v prípade práva na výmaz) ale po obmedzenú dobu.

6.5. Právo na prenos – máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste sami poskytli, a ktoré
správca spracováva na základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, pokiaľ je
uskutočnené automaticky. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

6.6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu – v prípade vznesenej námietky správca osobné
údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovania,

ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektov údajov, alebo pre
určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

6.7. Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť proti procesu spracovania osobných údajov
správcom k dozornému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

7. Ako uplatniť svoje jednotlivé práva?

7.1. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, uplatnenia
práva,

podania

sťažnosti

a pod.

sa

môžete

obracať

na

kontaktný

e-mail

info@medicaltransfers.sk.

7.2. Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca.
Vo výnimočných prípadoch, predovšetkým z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, je správca
oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho
zdôvodnení Vás bude Medical Transfers, s.r.o. informovať.

V Trenčíne dňa 16.5.2018

Miroslav Kúšik
konateľ

