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Informácie pre dotknuté osoby týkajúce sa ochrany  

osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov 

(ďalej len ako „zákon“) 

 

 

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľ:                                            Zodpovedná osoba 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.             e-mail:oou@naw.sk 

Winterova 66                                                 t. č.: 033/7955388 

921 63 Piešťany 

e-mail: sekretariat@naw.sk 

t. č. 033/7955300 

 

 

Informačná povinnosť podľa zákona 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. je nezisková organizácia riadená verejným právom, 

poskytujúca všeobecne prospešné služby založená za účelom poskytovania zdravotnej 

starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Pri svojej činnosti 

spracúva osobné údaje dotknutých osôb (pacientov a ich príbuzných). Spracúvanie je 

nevyhnutné na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, právnym základom pre ich spracúvanie je § 13 ods. 

1 písm. c) zákona – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a § 13 ods. 1 písm. d) zákona – 

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života a zdravia pacientov. 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vo svojich 

elektronických informačných systémoch a v listinnej podobe v zdravotnej dokumentácii 

pacienta. Príjemcami týchto osobných údajov sú okrem osôb oprávnených spracúvať osobné 

údaje u prevádzkovateľa najmä zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa, Úrad práce, soc. 

vecí a rodiny, MZ SR, ÚDZS, orgány činné v trestnom konaní, NCZI, RÚVZ, iné 

zdravotnícke zariadenia – osobné údaje spracovávajú len na základe zákona a 

v nevyhnutnom rozsahu.  

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých 

osôb 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi. 



Práva dotknutej osoby  

 

1. Právo na prenosnosť osobných údajov.  Za  určitých okolností máte právo požiadať nás 

o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. 

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na 

základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

2. Právo namietať.   Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené 

na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý 

legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné 

údaje ďalej spracúvať.   

3. Právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo získať od Nemocnice 

Alexandra Wintera n. o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú. Ak ich nemocnica spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto 

osobným údajom a informácie o účele spracúvania, kategórii spracúvaných osobných 

údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť 

osobné údaje poskytnuté, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať opravu 

osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve 

namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane 

osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej 

osoby. 

4. Právo na opravu osobných údajov – dotknutá osoba má právo, aby Nemocnica Alexandra 

Wintera n. o. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú 

a má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

5. Právo na výmaz osobných údajov – dotknutá osoba má právo, aby Nemocnica Alexandra 

Wintera n. o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za 

predpokladu, že bude splnená podmienka podľa § 23 ods. 2 zákona. Výmaz osobných 

údajov nie je možný v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie 

práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa tohto 

zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti 

verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona, na účel archivácie, na 

vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je 

pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží 

dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo na uplatnenie právneho nároku. 

6. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – dotknutá osoba má právo na to, aby 

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá 

osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je 

nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho 

obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania 

osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do 



overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými 

dôvodmi dotknutej osoby. 

7. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že 

Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na 

dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/3231 3214; mail: 

statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.  V prípade podania návrhu 

elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  
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