Všeobecné zmluvné podmienky
c) Zdravotná starostlivosť je súbor pracov(ďalej len „Podmienky“)
ných činností, ktoré vykonávajú zdravotspoločnosti ProCare, a.s., Einsteinova nícki pracovníci, vrátane poskytovania
23-25, 851 01 Bratislava, IČO 35 890 568
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietepre poskytovanie služieb osobného
tických potravín s cieľom predĺženia živomanažmentu pri poskytovaní
ta fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej živozdravotnej starostlivosti
ta a zdravého vývoja budúcich generácií;
zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu,
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dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu; Klientovi je zabezpečovaná Zdravotná staI.
rostlivosť na základe jeho žiadosti ale iba
Úvodné ustanovenia
vo vecnom rozsahu vymedzenom povoleniami na poskytovanie zdravotnej starost1.
Spoločnosť ProCare, a.s., Ein- livosti , ktoré boli vydané jednotlivým presteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO 35 vádzkovateľom zdravotníckych zariadení
890 568, zapísaná v obchodnom registri Siete,
vedenom Okresným súdom Bratislava I, d) Klient je osoba, ktorá je s Poskytovateľom
oddiel Sa, vložka č. 3363/B (ďalej len ako v Právnom vzťahu Zdravotnej starostli„ProCare“) je právnická osoba riadne zalo- vosti a ktorá uzavrela s ProCare Zmluvu,
žená a existujúca podľa právneho poriadku e) Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti
Slovenskej republiky, ktorá pre svojich Kli- je právny vzťah medzi Klientom a Poentov za odplatu poskytuje služby   kom- skytovateľom, ktorý medzi nimi vzniká
plexného manažmentu pri poskytovaní na základe ustanovení § 12 zákona č.
zdravotnej starostlivosti tak, aby pri riešení 576/2004 Z. z.
zdravotných problémov boli ošetrení v špič- f) Zmluva   je zmluva o zabezpečovaní
kových zdravotníckych zariadeniach, čo služieb a o manažmente pri poskytovaní
najefektívnejšie a s čo najväčšou úsporou zdravotnej starostlivosti, uzavretá medzi
času Klienta.
spoločnosťou ProCare a Klientom, ktorou
2.
Na účely týchto Podmienok majú sa ProCare zaviazala vykonávať pre Klinižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
enta činnosť komplexného manažmentu
a) Sieť je tvorená poskytovateľmi zdravotnej pri zabezpečení Zdravotnej starostlivosstarostlivosti, ktorých ovládajúcou osobou ti a služieb súvisiacich s poskytovaním
je ProCare.. Aktuálny zoznam poskytova- zdravotnej starostlivosti pre Klienta podľa
teľov zdravotnej starostlivosti patriacich jeho preferencií, želaní a potrieb.
do Siete je vždy dostupný na internetovej 3.
Účelom týchto Podmienok je postránke www.procare.sk. Rozsah Siete drobnejšia úprava práv a povinností medzi
je vecou vnútorného rozhodnutia spoloč- ProCare a Klientom v rámci vzťahu založenosti ProCare. V Sieti je Klientom posky- ného medzi nimi Zmluvou.  
tovaná Zdravotná starostlivosť a služby
II.
súvisiace s poskytovaním Zdravotnej
Vykonávanie činností ProCare
starostlivosti podľa zákona č. 576/2004
Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 1.
ProCare vykonáva pre Klienta činsúvisiacich s poskytovaním zdravotnej nosti komplexného manažmentu Klienta
starostlivosti a o zmene a doplnení niek- pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti a
torých zákonov, v znení neskorších pred- služieb súvisiacich s poskytovaním Zdrapisov (ďalej len ako „zák. č. 576/2004 Z. votnej starostlivosti Klientovi v rámci Siete,
z.“).
a to:
b) Poskytovateľ ktorákoľvek z právnických a) prevádzkuje a zabezpečuje funkcionality
osôb ovládaných spoločnosťou ProCare call centra, ktorého úlohou je prijímanie
ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti žiadostí Klientov o poskytnutie Zdravotpodľa povolenia vydaného orgánom prí- nej starostlivosti a zabezpečovanie vybaslušným podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o vovania týchto žiadostí Poskytovateľmi,
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, b) cez pracovné dni v čase od 07:00 hod.
zdravotníckych pracovníkoch, stavov- do 20:00 hod. a počas víkendov od 08:00
ských organizáciách v zdravotníctve a o hod. do 20:00 hod. prostredníctvom telezmene a doplnení niektorých zákonov, fonickej linky 0907 888 999 prijíma žiav znení neskorších predpisov (ďalej len dosti Klientov o zabezpečenie Zdravotnej
„zák. č. 578/2004 Z. z.“).
starostlivosti,

c) na základe povahy žiadostí Klientov
podľa písmena b) tohto bodu vyhľadáva
zdravotnícke zariadenie Siete, ktoré je
schopné najrýchlejšie a najefektívnejšie
poskytnúť Klientovi relevantnú Zdravotnú
starostlivosť,
d) na základe povahy žiadosti Klienta vykonáva rezervácie voľných termínov poskytnutia Zdravotnej starostlivosti v dostupných zdravotníckych zariadeniach Siete,
e) v mene Klientov vykonávať objednávky
Klientov na poskytnutie Zdravotnej starostlivosti do nimi vybraných  Zdravotníckych zariadení Siete podľa kapacitných a
časových možností Klientom vybraného
Zdravotníckeho zariadenia Siete,
f) sprostredkúva pre Klientov vopredné aj
následné konzultácie zdravotných problémov a na základe výsledkov konzultácií
sprostredkúva následné kroky pri riešení
daných zdravotných problémov vrátane
zabezpečovania špeciálnej Zdravotnej
starostlivosti,
g) prevádzkuje a zabezpečuje funkcionality
recepcií zdravotníckych zariadení Siete
za účelom on site manažmentu osôb priamo v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach Siete.
Činnosti komplexného manažmentu Klienta
pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti a
služieb súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti Klientovi v Sieti sa na
účely právneho vzťahu medzi ProCare a
Klientom budú označovať aj ako „Osobná
starostlivosť“. Rozsah Osobnej starostlivosti poskytovanej jednotlivému Klientovi je
určený programom Osobnej starostlivosti,
ktorý si Klient zvolil z aktuálnej ponuky programov Osobnej starostlivosti ProCare.
2.
ProCare je povinná postupovať pri  
poskytovaní Osobnej starostlivosti Klientovi
s odbornou starostlivosťou. Osobnú starostlivosť je ProCare povinná uskutočňovať
podľa pokynov Klienta a v súlade s jeho
záujmami, ktoré ProCare pozná alebo musí
poznať. ProCare je povinná oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré zistila pri plnení
svojich záväzkov podľa Zmluvy,   a ktoré
môžu mať vplyv na zmenu pokynov Klienta.
3.
ProCare sa môže odchýliť od pokynov Klienta, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Klienta a ProCare nemôže
včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však ProCare nesmie od pokynov
odchýliť, ak to zakazuje Zmluva alebo Klient.
4.
ProCare je oprávnená aj bez osobitného súhlasu Klienta splniť záväzky zo

Zmluvy aj prostredníctvom tretej osoby, aj
v takom prípade však zodpovedá Klientovi,
akoby plnila záväzky osobne.
5.
Klient je povinný odovzdať včas
ProCare veci a informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie Osobnej starostlivosti,
pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má
obstarať ProCare.
6.
Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene
Klienta, je Klient povinný vystaviť pre ProCare písomne potrebné plnomocenstvo, a
to neodkladne potom, ako ho o to ProCare
požiada. Ak Klient nevystaví pre ProCare
potrebné písomné plnomocenstvo, hoci oň
ProCare požiadala, nezodpovedá ProCare
za nemožnosť splnenia svojho záväzku zo
Zmluvy ak plnomocenstvo bolo na účely splnenia záväzku ProCare potrebné.
III.
Odplata
1.
ProCare vykonáva činnosti Osobnej starostlivosti pre Klienta za odplatu.
2.
Výška odplaty je určená dohodou
zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších prepisov
a je uvedená v Zmluve. Výška odplaty pre
jednotlivých Klientov je rôzna a závisí od
programu Osobnej starostlivosti, ktorý jednotliví Klienti čerpajú podľa Zmluvy, nakoľko
množstvo činností, ktoré ProCare zariaďuje
pre Klienta podľa jeho žiadostí je priamo
závislé na komplexnosti a rozsahu programu Osobnej starostlivosti, ktorý Klient
čerpá. Výška odplaty je uvedená v cenníku
ProCare (ďalej na účely týchto Podmienok
len ako „Cenník“), ktorý je verejne dostupný
na internetovej stránke www.procare.sk.
3.
Odplata sa platí vo výške podľa
Cenníka vždy vopred na celú dobu platnosti príslušného programu Osobnej starostlivosti. Dňom dodania služby na účely
zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, v znení neskorších predpisov je
vždy 1. (prvý) deň platnosti zvoleného nového / prolongovaného programu Osobnej
starostlivosti.
4.
Po uplynutí doby platnosti programu Osobnej starostlivosti je odplata na ďalšie obdobie splatná najneskôr v desiaty deň
po uplynutí predchádzajúcej doby platnosti,  
a to vo výške podľa Cenníka Poskytovateľa
platného v deň zaplatenia. Ak Klient lehotu
splatnosti podľa predchádzajúcej vety tohto
bodu dodrží, môže mu byť poskytnutá vernostná zľava z ceny programu Osobnej sta-

rostlivosti. Ak Klient lehotu splatnosti podľa
prvej vety tohto bodu nedodrží, spoločnosti
ProCare nevzniká voči Klientovi pohľadávka na zaplatenie ceny programu Osobnej
starostlivosti ani pohľadávka na úroky z
omeškania ani iná peňažná pohľadávka
titulom omeškania Klienta so zaplatením
ceny programu Osobnej starostlivosti, ale
po uplynutí danej lehoty splatnosti nebude
Klientovi poskytnutá vernostná zľava a zároveň platí, že takému Klientovi nebudú poskytované žiadne služby Osobnej starostlivosti kým nebude Klientom zrealizovaná
úhrada (bod 6 tohto článku).
5.
Po uplynutí doby platnosti programu
Osobnej starostlivosti (bod 4 tohto článku)
je Klient oprávnený zvoliť si  na ďalšie obdobie akýkoľvek program Osobnej starostlivosti, t. j. nielen ten, ktorý zvolil pôvodne v
Zmluve.
6.
Pre vylúčenie pochybností Klient
potvrdzuje, berie na vedomie a bezvýhradne akceptuje, že ProCare je povinná poskytovať Klientovi služby Osobnej starostlivosti
podľa Zmluvy iba v prípade, že Klient zaplatil odplatu. Preto ak Klient nezaplatí odplatu
riadne a včas v súlade so Zmluvou a týmito
Podmienkami, má ProCare právo odoprieť
poskytovanie služieb Osobnej starostlivosti
(bod 4 tohto článku) a neposkytnúť ich Klientovi až do okamihu zaplatenia odplaty s
čím Klient bezvýhradne súhlasí. Ustanovenia bodu 4 tohto článku týmto nie sú dotknuté.
7.
Ak omeškanie Klienta so zaplatením peňažného plnenia presiahne 90 (deväťdesiat) dní je ProCare oprávnená odstúpiť od Zmluvy písomným oznámením o
odstúpení doručeným Klientovi.
8.
Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku ProCare na zaplatenie úroku z
omeškania ani nároku na zaplatenie iných
platieb, na ktoré ProCare vznikol nárok pred
odstúpením. Ustanovenia tohto bodu sa
vzťahujú iba na prípady, kedy Klient nezaplatil spoločnosti ProCare doplnkové služby
poskytnuté Klientovi spoločnosťou ProCare
nad rámec programu Osobnej starostlivosti
Klienta.
9.
Všetky peňažné plnenia, ktoré má
Klient platiť ProCare, a ktorých splatnosť
nie je určená priamo týmito Podmienkami
alebo Zmluvou alebo iným dokumentom
upravujúcim právny vzťah medzi Klientom a
ProCare sú splatné najneskôr v 7. (siedmy)
deň po doručení výzvy na zaplatenie Klientovi. Táto výzva na zaplatenie sa bude doručovať písomne spôsobom podľa článku VI

bod 8 týchto Podmienok alebo elektronicky
spôsobom podľa ustanovení článku VI bod
9 týchto Podmienok, a to podľa voľby ProCare.
10.
V odplate sú zahrnuté všetky náklady ProCare, ktoré musí ProCare vynaložiť
na splnenie svojich záväzkov, ktoré má
podľa Zmluvy voči Klientovi.
11.
Povaha Osobnej starostlivosti spočíva predovšetkým v prevádzkovaní zázemia potrebného na reálne poskytovanie
Osobnej starostlivosti a v rezervácii času na
plnenie pre Klienta, ktoré je vždy poskytované až a výlučne len na základe žiadosti
Klienta. Vzhľadom na to je odplata dohodnutá ako paušálna a ProCare má voči Klientovi právo na zaplatenie odplaty bez ohľadu
na to, v akej miere a či vôbec Klient služby
Osobnej starostlivosti využije, t.j. bez ohľadu na to, či počas trvania programu o ne
požiada alebo nie.
IV.
Trvanie Zmluvy
1.
Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ustanovení § 574 a 575
Obchodného zákonníka, a teda Zmluvu nie
je možné vypovedať žiadnou zo zmluvných
strán.
3.
Ktorákoľvek strana je oprávnená od
Zmluvy odstúpiť písomným oznámením o
odstúpení doručeným druhej zmluvnej strane. Odstúpiť od Zmluvy je možné z dôvodov
uvedených v Zmluve alebo v týchto Podmienkach alebo z dôvodov podľa ustanovení
§ 344 a 345 Obchodného zákonníka.
4.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak niektorá zmluvná strana využije, či
už v Zmluve dohodnuté, alebo z príslušného zákona vyplývajúce právo odstúpiť od
Zmluvy, odstúpenie sa nedotýka nárokov,
ktoré vznikli do okamihu účinnosti odstúpenia.
5.
ProCare týmto poučuje Klienta, že
podľa § 351 Obchodného zákonníka odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a
povinnosti strán zo Zmluvy. Odstúpenie sa
však nedotýka nároku na náhradu škody
vzniknutej porušením Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva
alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a
iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej
vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu
majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Strana,

ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla
plnenie druhá strana, toto plnenie vráti; pri
peňažnom záväzku spolu s úrokmi vo výške dojednanej v zmluve pre tento prípad,
inak ustanovenej podľa § 502 Obchodného
zákonníka. V súvislosti s odstúpením od
Zmluvy sa strany odchylne od ustanovenia
§ 351 Obchodného zákonníka (viď vyššie v
tomto bode kurzívou) dohodli, že po odstúpení od nej niektorou zmluvnou stranou, sa
plnenie, poskytnuté na jej základe jednou
zmluvnou stranou a prijaté druhou zmluvnou stranou, nebude vracať. Ďalej nezaniká nárok ProCare na zaplatenie odplaty,
ktorej splatnosť nastala pred účinnosťou
odstúpenia.
V.
Ochrana osobných údajov
1.
Osobné údaje Klienta (na účely toho
článku môže byť Klient označovaný aj ako
„dotknutá osoba“) sú spracúvané v súlade
s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z.,
ustanoveniami zákona č. 576/2004 z. z. a
ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov.
2.
Osobné údaje Klienta v rozsahu
meno, priezvisko, rodné číslo, kontaktné
údaje, vek, pohlavie, údaj o zdravotnej poisťovni, termíny návštev, meno a priezvisko
ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka
budú spracúvané v informačnom systéme
určenom na manažment Klientov v rámci
Siete. Prevádzkovateľom tohto informačného systému je spoločnosť ProCare.
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 zverejnený na internetovej stránke www.procare.sk .
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 záväkov v právnom vzťahu budú
spracúvané v informačnom systéme určenom na evidenciu platieb a na vymáhanie
pohľadávok ProCare. Prevádzkovateľom
tohto informačného systému je spoločnosť
ProCare, Osobné údaje podľa tohto bodu
môžu byť poskytnuté a budú spracúvané
všeobecným súdom príslušným na konanie
voči Klientovi ako dotknutej osobe, exekútorom vybraným prevádzkovateľom ProCare, a.s., advokátom vybraným prevádzko-

vateľom ProCare, a.s. a daňovým úradom
príslušným pre ProCare.
4.
Klient ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa informačného systému 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.
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 marke-

tingu 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.
VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
Tieto Podmienky môžu byť zmenené bez osobitnej dohody s Klientom, zmena
však musí byť oznámená Klientovi uverejnením na internetovej stránke www.procare.sk Spolu s oznámením o zmene bude
na internetovej stránke www.procare.sk
zverejnené aj úplné znenie Podmienok po
oznámenej zmene. Podmienky nadobúdajú
platnosť a účinnosť uverejnením na internetovej stránke www.procare.sk.
2.
V prípade, že Klient nebude so
zmenenými Podmienkami súhlasiť je
oprávnený z tohto dôvodu zrušiť Zmluvu
písomným oznámením o odstúpení, ktoré
musí byť doručené ProCare najneskôr v 30.
(tridsiaty) deň po uverejnení zmeny Podmienok na internetovej stránke www.procare.
sk.
3.
Odstúpenie Klienta od Zmluvy, bez
ohľadu na to, podľa ktorého ustanovenia
Zmluvy alebo Podmienok alebo Obchodného zákonníka Klient odstupuje, musí mať
písomnú formu a musí v ňom byť špecifikovaný dôvod odstúpenia, inak je odstúpenie

neplatné.
4.
Za písomnú formu sa na účely
podľa bodu 3 tohto článku považuje aj
oznámenie odstúpenia Klienta prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu
info@procare.sk. Odstúpenie sa nedotýka nároku ProCare na zaplatenie úroku z
omeškania ani nároku na zaplatenie iných
platieb, ak na ne ProCare vznikol nárok
pred účinnosťou odstúpenia.
5.
Klient nemá právo odstúpiť v prípade ak zmena Podmienok bola vyvolaná
v dôsledku zmien všeobecne záväzných
právnych predpisov vzťahujúcich sa na
právny vzťah Klienta a ProCare založený
Zmluvou a ani v prípade ak zmena Podmienok nebude mať žiaden vplyv na právne
postavenie Klienta v právnom vzťahu založenom Zmluvou.
6.
Odstúpenie ProCare od Zmluvy
musí mať písomnú formu, a musí v ňom
byť špecifikovaný dôvod odstúpenia inak je
odstúpenie neplatné.
7.
Za písomnú formu sa na účely
podľa bodu 6 tohto článku považuje aj
oznámenie odstúpenia ProCare prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú
adresu Klienta naposledy pred odstúpením
poskytnutú Klientom ProCare. Odstúpenie
sa nedotýka nároku ProCare na zaplatenie
úroku z omeškania ani nároku na zaplatenie iných platieb, ak na ne ProCare vznikol
nárok pred účinnosťou odstúpenia.
8.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek zásielka zasielaná
niektorou stranou Zmluvy   druhej strane
v písomnej listinnej forme sa považuje za
doručenú adresátovi uplynutím piateho
pracovného dňa po odoslaní zásielky na
poslednú známu adresu adresáta, pokiaľ
sa nepreukáže skorší okamih doručenia. V
prípadoch, kedy sa podľa týchto Podmienok predpokladá oznamovanie skutočností
Klientom oznámením na internetovej stránke, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Klientom ich zverejnením oznámenia
na uvedenej internetovej stránke.
9.
V prípadoch, kedy sa podľa týchto
Podmienok predpokladá oznamovanie skutočností/doručovanie formou elektronickej
pošty, považujú sa takéto skutočnosti za
oznámené resp. oznámenia za doručené
okamihom ich odoslania na adresu elektronickej pošty za predpokladu, že boli
odoslané v čase medzi 09:00 hod. a 16:30
hod. pracovného dňa. Ak bola správa elektronickej pošty odoslaná počas pracovného
dňa pred 09:00 hod. považuje sa správa

za doručenú adresátovi o 09:00 hod. daného dňa. Ak bola správa elektronickej
pošty odoslaná po 16:30 hod. pracovného
dňa, považuje sa za doručenú adresátovi o
09:00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.  
10.
Zodpovednosť za škodu sa riadi
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
ProCare zodpovedá za škodu spôsobenú
Klientovi porušením povinností ProCare
podľa Zmluvy, avšak táto zodpovednosť  
je obmedzená najviac do výšky odplaty
zaplatenej Klientom na to obdobie, počas
ktorého bola porušená povinnosť ProCare
zakladajúca zodpovednosť za škodu voči
Klientovi. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Klient a ProCare potvrdzujú, že
ProCare nezodpovedá Klientovi za škodu
spôsobenú nesprávnym poskytnutím Zdravotnej starostlivosti. Za akékoľvek škody a
nároky vzniknuté titulom nesprávneho poskytnutia Zdravotnej starostlivosti zodpovedá Klientovi vždy poskytovateľ Zdravotnej
starotlivosti, ktorý nesprávne poskytol Zdravotnú starostlivosť.
11.
Tieto Podmienky sú právne neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak existuje
akýkoľvek rozpor medzi Zmluvou a Podmienkami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy ak je možné ich aplikovať oddelene od
Podmienok.  
12.
Ak niektoré ustanovenia Zmluvy
alebo týchto Podmienok nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr
stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým
dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných
ustanovení Zmluvy alebo týchto Podmienok. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava,
ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu ustanovenia,
ktoré je postihnuté neplatnosťou alebo neúčinnosťou.
13.
Právne vzťahy založené Zmluvou
sa riadia slovenským Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Platné od 1.1.2016
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