Oznámenie o ochrane osobných údajov
Informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto
podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých
spracúvame osobné údaje vrátane klientov, zamestnancov, dodávateľov, zmluvných
partnerov a osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.
Kto sme?
Medicínske laboratórium Cytopathos, spol. s r.o. ako súčasť spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek v odbore zdravotníctva, vykonáva vyšetrenia v odbore patologická
anatómia. Medicínske laboratórium poskytuje služby pri diagnostike ochorení v oblasti
histopatológie, , gynekologickej a negynekologickej cytológie, sérológie a genetiky, pri
ktorých využíva najmodernejšie diagnostické postupy podporené špeciálnymi
farbeniami,
elektrónovooptickými,
imunohistochemickými, fluorescenčnými a
molekulárno genetickými technikami.
Osobné údaje
Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene
a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,
najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online
identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré
tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu,
mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť
spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho
nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo
implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon
sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s
ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto
spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu .
Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľ: Cytopathos, spol. s r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Kutuzovova 23, Bratislava 831 03
Identifikačné Číslo spoločnosti: 35 897 619
Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú :

−
−
−
−
−
−

používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,
vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je
kompatibilná s popísanými účelmi,
relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude
limitované výhradne iba pre tieto účely,
presné a aktualizované,
držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás
oboznámili,
uchovávané v bezpečných podmienkach.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať ?
Rešpektujeme základné zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sú určené čl. 5
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a preto spracúvame osobné údaje
nevyhnutné na splnenie účelu, kedy dodržiavame zásadu minimalizácie osobných
údajov. Osobné údaje, ktoré prostredníctvom webovej stránky zbierame patria do
kategórie bežných osobných údajov.
Osobné údaje vás – dotknutých osôb spracúvame z týchto dôvodov:
•

•
•

•

•

Aby sme vám umožnili prijať výsledky vyšetrenia priamo vo vašom mobile. Právny
základ spracúvania je určený:
o čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov –
dobrovoľný súhlas dotknutej osoby
Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, boli
na tento účel vhodné a nepredstavovali narušenie Vášho súkromia
Vaše osobné údaje budú poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom
kontaktného formuláru na webových stránkach spoločnosti CYTOPATHOS spol
s.r.o. v časti: https://www.cytopathos.sk/sk/sluzby/sms-notifikacia-vysledkov/
Vaše osobné údaje zbierame pri komunikácii prostredníctvom vami vypísaných
formulárov v rámci doručovania výsledkov, kedy si kontaktné formuláre stiahnete tu:
https://www.cytopathos.sk/sk/sluzby/ponuka.php, následne ich vypíšete a pošlete na
adresu spoločnosti CYTOPATHOS, spol s r.o.
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov
a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené
v Informácii o účeloch spracúvania

Kto je v spoločnosti Zodpovedná osoba (DPO)?
Kontaktné údaje (DPO)
POBEST, s.r.o.
Zavarská 10
Trnava 91701
Slovenská republika
Jozef.kmet@pobest.sk
Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?
Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie sa v rámci
zbieraných osobných údajov prostredníctvom webovej stránky neuskutočňuje.
Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.
Naša webová stránka a/alebo služby nie je určená na zhromažďovanie osobných údajov
návštevníkov (webovej stránky), ktorí sú mladší ako 16 rokov, pokiaľ nepredložia
výslovné povolenie od svojich rodičov alebo poručníkov. Na druhej strane však
nedokážeme monitorovať, či je návštevník mladší ako 16 rokov. Z tohto dôvodu výslovne
odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali on-line aktivity svojich detí, čím
zabránia zhromažďovaniu osobných údajov bez súhlasu rodičov. Ak ste presvedčení, že
sme zhromaždili osobné údaje neplnoletej osoby, kontaktujte nás, prosím,
prostredníctvom našej e-mailovej adresy gdpr@cytopathos.sk a my tieto údaje okamžite
vymažeme.
Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa sú oprávnené poskytovať osobné údaje tretím
stranám - iným zdravotným poisťovniam, ošetrujúcim lekárom pacientov a Národnému
onkologickému registru. Oprávnená osoba poskytuje osobné údaje príjemcovi buď
osobne, cez webový portál Cytopathos s.r.o., prípadne ich odosiela doporučene poštou.
Lekári si elektronicky vedia stiahnuť výsledky vyšetrení z nainštalovaného programu
WebZis, ktorý je zabezpečený spoločnosťou prevádzkujúcou laboratórny informačný
systém, je to kódované pripojenie. Pre prístup k výsledkom pacientov má lekár pridelené
špeciálne meno a heslo.
Doba zachovania (retenčné obdobie)
Žiadanky o vyšetrenie sa archivujú podľa interných predpisov pracoviska Cytopathos
s.r.o. po dobu 3 roky a natrvalo tvoria elektronickú prílohu výsledku vyšetrenia v LIS.
Výsledok vyšetrenia je súčasťou zdravotnej dokumentácie klinického pracoviska podľa
§22 zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, ods.2, zákona 576/2004
Z.z. o zdravotnej starostlivosti, zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár.
Aké máte práva ako dotknutá osoba?
Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte
nasledujúce práva:
−

−
−

Odvolať súhlas, pokiaľ je právnym základom spracovania osobných údajov súhlas
dotknutej osoby, tento súhlas
odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelila.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo
súhlasu pred jeho odvolaním.
Právo na prístup, máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcim sa dotknutej osoby.
Právo na opravu, prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť,
úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že
údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím,
neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo
doplnili.

−

−

Právo na výmaz (na zabudnutie), máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich
osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už
viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme
mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej
žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania, za určitých okolností ste oprávnený nás
požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady,
keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď
si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia §
100 zákona o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej
osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne,
osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť
podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však
treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.
Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných
údajov obsahovať:
-

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho,
proti komu návrh smeruje;

-

názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a
identifikačné číslo;

-

predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri
spracúvaní osobných údajov porušili;

-

dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

-

kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo
uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?
Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich
osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese gdpr@cytopathos.sk.
Následne Vám spätne zašleme žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením
a zaslaním tejto žiadosti späť na našu mailovú adresu a následnej identifikácie, Vás, ako
dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme
a vybavíme v zákonnej lehote.
V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného
príjemcu vašich osobných údajoch.
V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov
spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť
vybavená, kontaktujte našu Zodpovednú osobu na úseku ochrany osobných údajov
a tiež máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu.

