Informácie o spracúvaní osobných údajov dobrovoľníkov
verzia PIN_DOBROVOĽNÍCI_DAROVANIE KRVI
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 skupiny Svet zdravia, v ktorej sa uchádzate
o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom môže
ísť o nasledovné spoločnosti:
1. Svet zdravia, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884
2. Vranovská nemocnica, a. s., so sídlom M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou, IČO: 47
249 021,
3. Nemocnica A. Leňa Humenné, a .s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 47 249 048,
4. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., so sídlom MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník,
IČO: 47 249 099,
5. Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s., so sídlom Moldavská 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 220 558,
6. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a .s., so sídlom Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 44 455 356,
7. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., so sídlom Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 36 597 350,
8. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s., so sídlom Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36
597 341,
9. Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s., so sídlom Hodská 373/38, 924 22 Galanta, IČO: 44
452 519,
10. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., so sídlom ul. Špitálska 2, 071 01
Michalovce, IČO: 44 927 380,
11. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., so sídlom Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, IČO: 36 597
376,
12. Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s., so sídlom Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, IČO: 46 458 581,
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) kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa)
Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Zamestnávateľ Vaše osobné údaje ?
Vaše vyššie uvedené osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva na účel vedenia
evidencie dobrovoľných darcov krvi, podľa ktorej v prípade potreby Prevádzkovateľ vyberá a oslovuje
adresátov s výzvou na darovanie krvi.
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na riadnom a kontinuálnom
zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti, na čo potrebuje mať Prevádzkovateľ (okrem iného) aj
dostatočné zásoby transfúzneho materiálu a osobitne krvi, ktorú nám môžete darovať.
Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom ?
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, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, ak budú títo mať oprávnenie na poskytnutie
týchto údajov.
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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 3 roky. Po jej uplynutí uchováva Vaše vyššie uvedené
osobné údaje v rozsahu iba po dobu, ktorú stanovujú príslušné právne predpisy.
Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo
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.

Právo namietať
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Vašu námietku môžete
doručiť v elektronickej forme na dpo@procare.sk alebo písomne na adrese Svet zdravia, a. s., Digital Park
II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884. Vaša námietka bude neodkladne vyhodnotená
a budete informovaní o výsledku.

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