
Informácie o spracúvaní osobných údajov  

verzia PIN_infolinka KORONA 

 

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám 
ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme ak nás budete kontaktovať elektronicky na 
adrese dpo@procare.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie). 
 

Kto spracúva Vaše osobné údaje? 
 
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 
Bratislava, IČO 35 890 568 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).  
 
Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete 
kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese dpo@procare.sk  
 

Aké Vaše osobné údaje spracúvame? 
 
Údaje, ktoré nám poskytnete v rámci Vášho hovoru na infolinku Koronavírus. Môžu to byť jednak bežné 
osobné údaje ale aj údaje týkajúca sa Vášho zdravia.  

 
Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje? 
 
Účelom spracúvania je poskytnutie informácií dotknutej osobe v súvislosti so šírením a prevenciou proti 

nákaze koronavírusom. 

Právnym základom spracúvania je Váš súhlas, ktorý pokiaľ ide o bežné údaje vyjadríte zavolaním na 
infolinku a pokiaľ ide o údaje týkajúce sa zdravia vyjadríte výslovne.   
 
Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie 
súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním 

 
Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom? 
 
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na účely 
zabránenia šíreniu epidémie koronavírusu. 
 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín? 
 
Nie nebudú.  
 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané? 
 
Vaše osobné údaje budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti Vami udeleného súhlasu alebo do 
doby, než súhlas odvoláte. 
 

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) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie 
spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať 
sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava. 
 

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 
profilovania? 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 
profilovania. 
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