
Informácie o spracúvaní osobných údajov  
pre projekt  

detského letného tábora Letná detská krajina – Svet zdravia 
 

Kto spracúva Vaše osobné údaje ? 
 
Spoločnosť Svet zdravia, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava  851 01, IČO 35 960 884 
ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“).  
Údaj o sprostredkovateľovi:  
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa technicky 
a administratívne zabezpečujúceho realizáciu projektu. Sprostredkovateľom je CESTOVNÁ 
KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o., Markušova  7/273, Košice  040 11, IČO 36 
213 837.  
 
Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje ? 
 
Vaše osobné údaje a osobné údaje Vášho dieťaťa spracúvame na účely účasti dieťaťa v detskom 
letnom tábore Letná detská krajina – Svet zdravia organizovanom  Prevádzkovateľom v čase 
letných prázdnin roka 2018. 
 
Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov ? 
 
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je registrácia dieťaťa 
prostredníctvom registračného formulára. 
 
Aké Vaše osobné údaje spracúvame ? 
 
Osobné údaje dieťaťa:  
meno, priezvisko, bydlisko, údaj o zdravotnej poisťovni, údaje o zdravotnom stave v rozsahu 
uvedenom na vyhlásení zákonného zástupcu a potvrdení lekára, ktoré pripájate k registrácii 
dieťaťa, rodné číslo 
Osobné údaje rodičov:  
meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, emailový kontakt, údaj o zamestnávateľovi – iba ak je 
rodič zamestnancom v sieti Svet zdravia alebo sieti ProCare 
 
Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom ? 
 
Vaše osobné údaje budú poskytované príjemcom, ktorí majú zákonné oprávnenie na poskytnutie 
Vašich osobných údajov (ako napríklad zdravotné poisťovne, orgány verejnej moci a správy 
Slovenskej republiky, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ak to bude potrebné pre ochranu 
zdravia Vášho dieťaťa) 
 
Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín ? 
 
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín. 
 
Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané ? 
 
Vaše osobné údaje budú Prevádzkovateľom na daný účel spracúvané najneskôr do 31.12.2018.  
 
Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním ? 
 
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) 
žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) namietať proti tomuto spracúvaniu, (iv) požadovať 
prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, 
Hraničná 12, Bratislava. 


