
INFORMÁCIE PRE KLIENTOV V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len OÚ) 
Na základe nariadenia EÚ a Rady č. 2016/679 (ďalej len GDPR) čl.13 a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prevádzkovateľ: 
Názov : PhDr. Katarína Kubašovská  

 Ambulancia klinickej psychológie, dopravnej psychológie a psychoterapie  

Miesto podnikania: Letná 40, 040 01 Košice  

IČO: 35572388 

v zastúpení: PhDr. KUBAŠOVSKÁ Katarína  

 

Prevádzkovateľ v informačnom systéme spracúva osobné údaje dotknutej osoby – klienta  za 

účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. OÚ sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na 

právnom základe v zmysle 

 

GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b) v spojitosti so: 

zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným 

príjemcom: v odôvodnených prípadoch  iným  poskytovateľom  zdravotnej starostlivosti 

poskytujúcim  zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, 

osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  576/2004 Z.z., v odôvodnených prípadoch 

Policajnému  zboru  SR.   

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej 

osoby 20 rokov po smrti dotknutej osoby  alebo 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti dotknutej osobe. Prevádzkovateľ má prístup k OÚ pacientov  uchovávaných v Národnom 

zdravotnom informačnom systéme na základe Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení.   

Zároveň  v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára  na web stránke prevádzkovateľa, 

dochádza k spracovaniu osobných údajov ( Meno, Priezvisko, telefónne číslo, email). Osobné údaje 

uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať 

Vám na Vašu správu. Doba uchovávania osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára je 

doba  nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 15 dní). 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám: 

• Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov 

• Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu) 

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín. 

 

Práva dotknutých osôb (klientov ) podľa nariadenia EÚ 2016/679: 

Právo požadovať od poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa klienta  – klient  má 

právo požiadať prevádzkovateľa o informácie ohľadom typu a rozsahu uchovávaných OÚ o klientovi . 

Klient  má tiež právo získať výpis OÚ, ktoré prevádzkovateľ o ňom uchováva. 

Právo na opravu osobných údajov – Klient  má právo požadovať opravu OÚ, ktoré prevádzkovateľ 



uchováva. Tento má povinnosť ich bezodkladne opraviť – pokiaľ je to technicky možné. 

Právo na vymazanie osobných údajov – Klient  nemá právo na zabudnutie/vymazanie OÚ, ktoré 

o ňom prevádzkovateľ uchováva. Toto právo sa nevzťahuje na údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva 

na základe zákonnej povinnosti. 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – v prípade, že spracúvanie údajov je 

protizákonné alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich Klient  

na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov má Klient  právo žiadať 

obmedzenie spracúvania takýchto údajov. 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov – Klient  má právo namietať spracovanie OÚ zo 

strany prevádzkovateľa. 

Právo na prenosnosť osobných údajov – klient  má právo na prenosnosť svojich údajov k inému 

prevádzkovateľovi.  Prevádzkovateľ ich tak musí poskytnúť klientovi  v štruktúrovanom a bežne 

používanom formáte. Klient  má následne právo tieto údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi. 

Priamy prenos od jedného prevádzkovateľa k druhému nie je technicky možný. 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov – Klient  má právo kedykoľvek odvolať súhlas 

so spracovaním OÚ, ktorý poskytol prevádzkovateľovi. Toto odvolanie musí byť vykonané písomne  

prostredníctvom oznámenia  „ Zrušiť súhlas pre kontaktné účely „  prostredníctvom  e-mailovej  

adresy kkubasovska@gmail.com .  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 

V prípade upretia týchto práv má klient  právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky. Podrobnosti môže dotknutá osoba získať nahliadnutím do bezpečnostnej 

dokumentácie prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ  PhDr. Katarína Kubašovská, ambulancia klinickej psychológie, dopravnej 

psychológie a psychoterapie prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané  

personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných 

údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a pod. V zmysle našej 

povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým  osobám oznamujeme, že ak 

nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý 

pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného 

odkladu Vám túto skutočnosť oznámime  

 

Prílohy:  
1. Poučenie  dotknutej osoby 

2. Poučenie dotknutej osoby údaje zákonného zástupcu  

3. Záznam o poučení osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje 

4. Postup pri haváriach, poruchách a iných mimoriadnych situáciách  

5. Záznam o spracovateľských činnostiach 

 

mailto:kkubasovska@gmail.com

