
6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať 
voči
a. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú 

spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona                                   

č. 122/2013 Z. z. (titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely 
priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona                          
č. 122/2013 Z. z. (titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely 
priameho marketingu. 

7. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, 
má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných 
údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f ) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. 
z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom 
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť 
v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak 
tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je 
oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá 
osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to 
okolnosti dovolia.

8. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie 
odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa 
rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný 
dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného 
spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa 
o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej 
formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby 
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať 
oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ 
informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. (do 
30 dní odo dňa doručenia žiadosti). Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, 
ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie 
oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov 
alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, 
ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe 
zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov 
dotknutej osoby.

9. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa 

považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou 
alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa 
jej odoslania,

b. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, 
čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej 
osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto 
žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

10. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, 
môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na 
začatie konania o ochrane osobných údajov.

11. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva 
môže uplatniť zákonný zástupca.

12. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť 
blízka osoba.
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       Ing. Viktor Földes   Marek Duban
       Predseda predstavenstva                     Člen predstavenstva

Poučenie klienta ako dotknutej osoby podľa                               
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

1. Osobné údaje klienta v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, vek, pohlavie, údaj 
o zdravotnej poisťovni, kontaktné údaje, termíny návštev, meno a priezvisko 
ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka budú spracúvané v informačnom 
systéme určenom na manažment klientov v rámci zdravotníckych zariadení Siete 
ProCare. Prevádzkovateľom tohto informačného systému je spoločnosť ProCare, 
a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO: 35890568. Osobné údaje podľa tohto 
bodu budú spracúvané sprostredkovateľmi (§ 8 zákona č. 122/2013 Z. z.) a môžu byť 
poskytnuté tretím stranám. Zoznam sprostredkovateľov a zoznam tretích strán je 
uvedený v prílohe tohto poučenia.

2. Osobné údaje klienta, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov o zdravotnom 
stave klienta budú spracúvané v informačnom systéme určenom na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v rámci zdravotníckych zariadení Siete ProCare. 
Prevádzkovateľom tohto informačného systému je PRO SANUS, a.s., Einsteinova 25, 
851 01 Bratislava, IČO 35 875 704. Osobné údaje podľa tohto bodu budú spracúvané 
spoločnosťami prevádzkujúcimi zdravotnícke zariadenia Siete ProCare. Zoznam 
týchto spoločností je uvedený v prílohe tohto poučenia. Tieto spoločnosti sú vo 
vzťahu k prevádzkovateľovi podľa tohto bodu a na účely podľa tohto bodu tretími 
stranami podľa § 4 ods. 2 písm. f ) zákona č. 122/2013 Z. z. Osobné údaje podľa 
tohto bodu budú tiež poskytované aj ďalším tretím stranám a budú spracúvané 
sprostredkovateľmi, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto poučenia. Rozsah 
osobných údajov spracovávaných podľa tohto bodu je určený ustanoveniami tretej 
časti zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov.

3. Osobné údaje klienta v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefonický 
kontakt, bydlisko, údaj o štátnom občianstve, údaje týkajúce sa právneho 
vzťahu, vrátane platieb a informácií o plnení záväzkov v právnom vzťahu budú 
spracúvané v informačnom systéme určenom evidenciu platieb a na vymáhanie 
pohľadávok prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom tohto informačného systému 
je PRO SANUS, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 875 704. Osobné 
údaje podľa tohto bodu môžu byť poskytnuté a budú spracúvané všeobecným 
súdom príslušným na konanie voči dotknutej osobe, exekútorom vybraným 
prevádzkovateľom, advokátom vybraným prevádzkovateľom a daňovým úradom 
príslušným pre prevádzkovateľa. Osobné údaje podľa tohto bodu budú spracúvané 
sprostredkovateľom, ktorým je spoločnosť ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 
Bratislava.

4. Klient ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od 
prevádzkovateľa vyžadovať
a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov 

v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až 
šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 
zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom 
spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli 
získané jej osobné údaje na spracúvanie,

d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania,

e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú 
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže 
požiadať o ich vrátenie,

g. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo                        
k porušeniu zákona,

h. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím 
času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe 
súhlasu dotknutej osoby.

5. Právo dotknutej osoby podľa odseku 4 písm. e) a f ) tohto článku možno obmedziť, len 
ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola 
porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 
 
 
 



PRÍLOHA K POUČENIU KLIENTA Č. IO-CNT-029

Zoznam zdravotníckych zariadení tvoriacich Sieť ProCare:

•	 ProCare, a.s., IČO 35890568, Einsteinova 23-25, Bratislava 5, 851 01
•	 Euromedix, a.s., IČO 35946792, Einsteinova 25, Bratislava 5, 851 01
•	 PRO SANUS, a.s., IČO 35875704, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, 821 08
•	 Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o., IČO 34116338, Fatranská 5, Nitra, 949 01
•	 Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s., IČO 31387349, Vlčie hrdlo 49, Bratislava, 821 07
•	 Mestská poliklinika Sereď, s.r.o., IČO 36788473, Ivana Krasku 2464/38, Sereď, 926 01
•	 NOVAPHARM, s.r.o., IČO 35768568, Einsteinova 23-25, Bratislava 5, 851 01
•	 SI Medical, s.r.o., Tematínska 5/A, Bratislava, 851 05, IČO: 36680478
•	 Poliklinika ProCare Žiar s. r. o., Einsteinova 23-25, Bratislava, IČO 50 007 564
•	 Poliklinika ProCare Košice s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, IČO 50 011 472

Zoznam tretích strán podľa bodu 1 v rámci poučenia klienta ako dotknutej osoby: 
(PRE ÚČELY MANAŽMENTU KLIENTA)

•	 Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s., IČO 45964173, Einsteinova 23-25,Bratislava 5, 851 01
•	 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., IČO 36582433, Masarykova 9, Košice, 040 01
•	 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o., IČO 31386563, Nám.SNP 10, Bratislava, 814 65
•	 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o., IČO 36077739, Záhradnícka 42, Bratislava, 82108  
•	 Úrad na ochranu osobných údajov, IČO 36064220, Hraničná 12, Bratislava, 820 07

Zoznam sprostredkovateľov podľa bodu 1 v rámci poučenia klienta ako dotknutej osoby: 
(PRE ÚČELY MANAŽMENTU KLIENTA)

•	 Capitol Internet Publisher s.r.o., IČ 25068652, Zelená 1990/27, 16000 Praha 6-Dejvice
•	 ALCASYS Slovakia, a.s., IČO 35879335, Staré grunty 36, Bratislava, 841 04

Zoznam tretích strán podľa bodu 2 v rámci poučenia klienta ako dotknutej osoby:
(PRE ÚČELY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)

•	 Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s., IČO 45964173, Einsteinova 23-25,Bratislava 5, 851 01
•	 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., IČO 36582433, Masarykova 9, Košice, 040 01
•	 MUDr. Kalist Peter, MPH
•	 MUDr. Lorenc Branislav
•	 MUDr. Bárta Tibor
•	 SAPIENTIA, s.r.o.
•	 Ostržlíková Magdaléna
•	 Szabó Matúš
•	 ORTHOS-PEDEIN, s.r.o.
•	 MUDr. Dedič Peter
•	 DERMA-OFTAL s.r.o.
•	 Dermatologické centrum, s.r.o.
•	 NEUROLOCUS s.r.o.
•	 MUDr. Menšíková Alena
•	 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., IČO 35942436, Einsteinova 25, Bratislava, 851 01
•	 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 35937874, Mamateyova 17, Bratislava, 850 05
•	 Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 36284831, Bajkalská 29/A, Bratislava, 821 08
•	 Union poisťovňa, a. s., IČO 31322051, Bajkalská 29/A, Bratislava, 813 60
•	 Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, Bratislava 1, 813 63
•	 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25, 829 24
•	 Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava 37, 837 52
•	 Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Bankobystrický samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj

Zoznam sprostredkovateľov podľa bodu 2 v rámci poučenia klienta ako dotknutej osoby:
(PRE ÚČELY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)

•	 Alpha medical a.s., IČO 31647758, Červenej armády 25, Martin, 036 01
•	 Alpha medical patológia, s.r.o., IČO 36415758, Červenej armády 25, Martin, 036 01
•	 Capitol Internet Publisher s.r.o., IČ 25068652, Zelená 1990/27, 16000 Praha 6-Dejvice 
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