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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) 
a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) 

 

Vážený klient, 

chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich 
osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu 
organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR. 

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Poskytovania cielenej a kvalitnej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách na základe informácii o zdravotnom stave a požiadavkách klienta, pričom bližší popis 
účelov je uvedený v jednotlivých bodoch účelu spracúvania osobných údajov: 

1. so zverejnením svojej fotografie,  videozáznamu alebo zvukového záznamu na nástenkách, 
webovej stránke, sociálnych sieťach a inertných časopisoch prevádzkovateľa alebo VÚC za 
účelom propagácie služieb prevádzkovateľa; 

2. s uvedením a sprístupnením osobných údajov PSS na súpisku pre rôzne súťaže - v ZSS i mimo 
neho: meno, priezvisko, ZSS, ktoré sú potrebné na zaradenie PSS do jednotlivých súťažných 
kategórií; 

3. s uverejnením mena, priezviska PSS pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých na rôznych 
športových súťažiach či kultúrnych podujatiach- na nástenkách v ZSS, na sociálnych sieťach 
zariadenia, v printových médiách, na webovom sídle zariadenia a na webovom sídle VÚC; 

4. s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných a ručných prác - s uvedením mena, 
priezviska PSS na nástenkách v ZSS, na sociálnych sieťach zariadenia, v printových médiách, na 
webovom sídle zariadenia a na webovom sídle VÚC 

5. s použitím mena, priezviska a rodného čísla PSS na faktúre s rozpisom liekov od dodávateľskej 
lekárne 

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 
Názov: "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Sídlo: Československej armády 1870, 955 01  Topoľčany 
IČO: 00356786 

Telefónne číslo: 0903987018, 038/5322860 
E-mail: penzion@penzionzss.sk 

Zodpovedná osoba: espoločnosti s.r.o., Rudohorská 33, 974 11, Banská Bystrica IČO: 
46239782 
tel: +421 904 423 047, Email: info@espolocnosti.sk 
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PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov – [Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 
ods.1 písm. a) Zákona)] 

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV V ČLENSKOM ŠTÁTE (EÚ a EHP) 
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledujúcim kategóriám príjemcov, tak ako je uvedené 
v jednotlivých bodoch účelu spracúvania osobných údajov. 

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII  
Nie je a ani sa nezamýšľa. 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Po dobu trvania Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby; 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: 
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a 

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR), 
- právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),  
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená 

niektorá z podmienok čl.17 GDPR, 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR, 
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR, 
- právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR, 
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika – právo 
podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Viac informácii nájdete na adrese: 
www.dataprotection.gov.sk.  

 
Svoje práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby na kontaktných údajoch 
uvedených v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv 
dotknutej osoby, ktorý sa nachádza u prevádzkovateľa. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS  
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním 
písomnej žiadosti na adresu alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví tohto 
dokumentu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom 
na súhlase pred jeho odvolaním. 
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POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ 
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie súhlasu nebude mať pre Vás 
žiadne následky.  

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované 
individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 
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