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Informácie o spracúvaní osobných údajov dobrovoľníkov 

 
verzia PIN_DOBROVOĽNÍCI_1.0_CENTDB 

 
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto 
by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.  
 
Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám 
ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na 
dpo@procare.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie). 
 
Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na 
www.svetzdravia.com  
 
Kto spracúva Vaše osobné údaje ? 
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 
25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884 (ďalej len ako „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 sú spracúvané ? 
 
a) meno, priezvisko, 
b) adresa elektronickej pošty, 
c) údaj o navštevovanej vysokej škole a fakulte a údaj o navštevovanom ročníku, 
d) telefonický kontakt, 
e) údaj o nemocnici, ktorú ste vyplnili pri Vašej registrácii ako nemocnicu, ktorej chcete pomôcť. 
 
Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ? 
 
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva na účel vedenia databázy 
dobrovoľníkov. Právnym základom tohto spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na 
zabezpečení pomoci pre zdravotnícke zariadenia pri prevencii šírenia a minimalizácie dopadov ochorenia 
COVID19 na personál, pacientov a návštevníkov nemocníc.  
 
Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom ? 
 
Vaše osobné údaje budú predovšetkým poskytnuté prevádzkovateľovi tej nemocnice, ktorej ste sa 
rozhodli pomôcť a uviedli ste ju pri Vašej registrácii. 
 
Vaše osobné údaje budú alebo môžu byť ďalej poskytované iným príjemcom, najmä orgánom finančnej 
správy, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, orgánom inšpekcie práce, úradom verejného 
zdravotníctva, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, 
bankám, dôchodcovským správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam, 

štatistickému úradu, profesijným komorám, ktorých ste členom, exekútorom, poskytovateľom 
bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby.  
 
Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené iným spoločnostiam skupiny Svet zdravia alebo skupiny 
ProCare, poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré 
Prevádzkovateľovi poskytujú služby, a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. 
 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín ? 
 
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný. 
 
Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané ? 
 
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania núdzového stavu vyhláseného orgánmi 
Slovenskej republiky v súvislosti s bojom proti epidémii COVID 19. Po jej ukončení uchováva Vaše osobné 
údaje v rozsahu a po dobu, ktorú stanovujú príslušné právne predpisy najmä v oblasti daňového práva 
a práva sociálneho zabezpečenia, ako aj právne predpisy alebo rozhodnutia orgánov verejnej moci v oblasti 
ochrany verejného zdravia. 
 
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ  princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo 
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uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje 
z databáz a informačných systémov alebo zlikviduje. Vaše osobné údaje nie sú držané dlhšie, než je 
Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
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. Ďalšie práva môžu vyplývať zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 
profilovania ? 
 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 
profilovaniu. 
 

 
 


