Informácia o spracúvaní osobných údajov
Pre informačný systém: IS zdravotná dokumentácia
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20
Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame,
ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde
môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní
osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Oravská poliklinika Námestovo,
Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo, IČO: 00634875, tel. č.: 043/5503100, email: sekretariat@opnam.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných
údajov:
e-mail: dpo3@proenergy.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: spracovanie a vedenie zdravotnej
dokumentácie pri poskytovaní a zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti a úkonov
s tým súvisiacich.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších zákonov, a súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona a
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo
tretej strany sa nevykonáva.
2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: pacienti
Rozsah spracúvaných osobných údajov:
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu
nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy,
potvrdenie o zdravotnom stave,
údaje o poučení a informovanom súhlase,
údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších
významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na
posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
epidemiologicky závažné skutočnosti,
zdravotná spôsobilosť na výkon konkrétnej činnosti,

zdravotného stavu v súvislosti s priznaním choroby z povolania,
bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a
iných poškodeniach na zdraví,
chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
prehľad o doterajšej liečbe,
údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
údaj o vierovyznaní na základe dobrovoľného súhlasu
3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie
a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným
partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané
záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
-

Oprávneným subjektom
(inštitúciám/organizáciám) podľa
osobitného právneho predpisu, najmä
podľa § 24 zákona č. 576/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov sa
poskytuje na základe písomného
vyžiadania, výpis zo zdravotnej
dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo
súvisí s účelom vyžiadania nasledujúcim
osobám:
- príslušnému orgánu na účely sociálnej
pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo
služieb zamestnanosti podľa osobitných
predpisov,
- inšpektorátu práce a orgánom dozoru
podľa osobitných predpisov na účely
vyšetrovania pracovného úrazu alebo
choroby z povolania,
- príslušnému orgánu na účely
medzištátneho osvojenia dieťaťa,
- osobám oprávneným nahliadať do
zdravotnej dokumentácie, ak rozsah
vyžiadania nepresahuje rozsah
sprístupňovania údajov zo zdravotnej
dokumentácie týmto osobám podľa § 25
ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- príslušnému orgánu na účely vydania
zbrojného preukazu podľa § 20 ods. 8
zákona č. 190/2003 Z. z.,
- súdu na účely trestného konania alebo
občianskeho súdneho konania.
Údaje z informačného systému
zdravotná dokumentácia sa poskytujú
podľa § 44 zákona
č.
576/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov do zdravotníckych
informačných systémov podľa Prílohy č.

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v znení neskorších zákonov

2 k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov
Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa §
13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Iný príjemca

súhlas podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

(pre zabezpečenie pomazania chorých)
Subjekt zabezpečujúci servis vyšetrovacej
techniky

4.
5.
6.

7.

8.

§13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje
poskytnuté ďalším príjemcom.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa bežne nevykonáva.
Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne).
Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac
však po dobu 50 rokov od poslednej hospitalizácie dotknutej osoby.
Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom
založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie,
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu
osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania
vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh
na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné
údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj
súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu:
sekretariat@opnam.sk , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.
V prípade neposkytnutia osobných údajov spracúvaných na základe informovaného
súhlasu podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších zákonov, prevádzkovateľ
nezaručuje dotknutej osobe poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
V prípade neposkytnutia dobrovoľného súhlasu na spracovanie údaju o vierovyznaní
za účelom pomazania chorých, sa tieto osobné údaje nebudú spracúvať.

