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Riadne spracúvanie Vašich osobných úda-
jov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana 
je pre nás úplnou samozrejmosťou, 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 nie-
čím 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).

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 ProCare, a.s., Einstei-
nova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO 35 890 
568 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

Osobu zodpovednú za ochranu osobných 
údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracú-
vanie môžete kedykoľvek kontaktovať elek-
tronicky na adrese dpo@procare.sk 

Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ o Vás na účely uvedené  
nižšie spracúva bežné osobné údaje.

Na aký účel a na akom právnom  
základe spracúva Prevádzkovateľ  

Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu 
Prevádzkovateľ spracúva:

1. Na účel vytvorenia a následného udr-
žiavania registrácie Vášho užívateľ-
ského profilu v tejto aplikácii; právnym 
základom spracúvania na tento účel 
je oprávnený záujem Prevádzkovateľa 
podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 
pričom oprávnený záujem Prevádzko-
vateľa spočíva v skvalitňovaní servisu 
pre klientov a v zjednodušení adminis-
trácie pri vybavovaní ich požiadaviek; 

2. Na účel prípravy zmluvy o zabezpečovaní 
služieb a o manažmente pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, vrátane súvisia-
cej dokumentácie ak ešte nie ste našim 
klientom; právnym základom spracúvania 
na tento účel je článok 6 ods. 1 písm. 
b) Nariadenia Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) č. 216/679 o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osobných údajov  
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobec-
né nariadenie o ochrane údajov – GDPR); 

3. Na účel prepojenia Vami v aplikácii vy-
tvoreného profilu s existujúcim profilom 
v informačnom systéme Workflow; práv-
nym základom spracúvania je oprávnený 
záujem Prevádzkovateľa podľa článku  
6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom opráv-
nený záujem Prevádzkovateľa spočí-
va v skvalitňovaní servisu pre klientov  
a v zjednodušení administrácie pri vyba-
vovaní ich požiadaviek.

Pre tieto účely je poskytnutie vašich osob-
ných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevy-
hnutné na naplnenie uvedených účelov. Bez 
týchto údajov by sme neboli schopní uvedené 
účely dosiahnuť.

Budú Vaše osobné údaje poskytované 
iným príjemcom? 

Vaše osobné údaje v súvislosti s registráciou 
v aplikácii môžu byť poskytnuté tretím stra-
nám iba v nevyhnutných prípadoch, pričom 
treťou stranou môže byť napríklad dodávateľ 
IT služieb alebo môžu byť tretími stranami or-
gány verejnej moci Slovenskej republiky ale-
bo subjekty, s ktorými Prevádzkovateľ uzavrel 
zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa 
článku 28 GDPR alebo osoby, ktoré majú 
podľa platného práva oprávnenie spracúvať 
Vaše osobné údaje

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 vyššie uvedené účely spracúvané?

 
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkova-
teľ po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu 
s Prevádzkovateľom a po jeho ukončení do 
vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich 
či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým 
pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa 
na ich spracúvaní.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Pre-
vádzkovateľ princíp minimalizácie, čo zname-
ná, že len čo uplynie doba, počas ktorej je 
povinný uchovávať osobné údaje, okamžite 
Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz  
a informačných systémov. 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto 
spracúvaním?

 
Na základe písomnej žiadosti ste oprávne-
ný (i) požadovať prístup k Vašim osobným 
údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných 
údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných 
údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracú-
vania, (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 vyplynúť z osobitných 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dochádza pri spracúvaní Vašich  
osobných údajov k automatizovanému 

rozhodovaniu vrátane profilovania?
 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ne-
dochádza k automatizovanému rozhodovaniu 
vrátane profilovania.


