
INFORMÁCIE 
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PRE DARCOV KRVI A ZLOŽIEK KRVI

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov 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 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).

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   
(ďalej len Prevádzkovateľ). 

ZODPOVEDNÁ OSOBA:
Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada 
na ich riadne spracúvanie, môžete kedykoľvek kontaktovať 
elektronicky na adrese dpo@procare.sk. 

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva 
Prevádzkovateľ vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) na účel organizácie a realizácie odberu krvi a zložiek krvi
s cieľom prípravy transfúznych liekov; právny základ
spracúvania je zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2015 Z. z.
o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov
a s nimi súvisiace predpisy; na tento účel je poskytnutie vašich
osobných údajov nevyhnutné, keďže bez ich poskytnutia
k darovaniu/odberu krvi alebo jej zložiek nemôže dôjsť.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú:

1  ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,

2  ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,

3  propagácia Prevádzkovateľa,

4   administrácia informácií súvisiacich s darovaním krvi,

5  určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania je oprávnený záujem
Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

c) na účely propagácie aktivít spoločností skupiny Svet zdravia
a ProCare, keď propagácia spočíva v zasielaní propagačných

F-HTO-202-ZH | platnosť od 1. 11. 2021 | verzia: 0

oznámení, ak ste na to udelili svoj súhlas; právny základ 
spracúvania je vami udelený súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek 
odvolať, toto odvolanie však nebude mať žiadny vplyv na zákonnosť 
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 
Poskytnutie vašich osobných údajov na tieto účely je dobrovoľné, 
a ak nám ich neposkytnete, nebude to pre vás mať žiadne 
dôsledky. Nebudeme vám však môcť zasielať informácie 
o novinkách, akciách a podujatiach organizovaných v rámci siete
Svet zdravia a ProCare.

BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ INÝM 
PRÍJEMCOM?
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené spoluorganizátorom, 
poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším 
osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má 
uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov alebo ktorí majú 
oprávnenie získavať 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 TENTO 
ÚČEL SPRACÚVANÉ?
Vaše osobné údaje v súvislosti s darovaním krvi alebo jej zložiek 
sa s poukázaním na ustanovenia § 12 vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 158/2015 Z. z. uchovávajú počas 30 rokov. 

Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe oprávneného 
záujmu Prevádzkovateľa budú spracúvané počas trvania 
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, najdlhšie však počas 
4 rokov od začatia spracúvania.

Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe vami udeleného 
súhlasu budú spracúvané najviac počas platnosti vášho súhlasu. 

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp 
minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je 
povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite vaše 
osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. 
V spoločnostiach Skupiny Svet zdravia a Skupiny ProCare 
sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných 
údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je 
Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

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 profi lovania.

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
IČO: 35 960 884, DIČ: 2022081721
IČ DPH: SK7020000669


