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Informácia o spracúvaní osobných údajov  

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj právo na 
informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov.   

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Názov:  Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 
Sídlo:  059 84 Vyšné Hágy 1 
Právna forma: štátna príspevková organizácia 
tel.: 052/4414 413, fax: 052/4497 715 
Zastúpený – Rada riaditeľov: 

Ing. Jozef Poráč, MPH, generálny riaditeľ 
MUDr. Alena Gallová, MBA, medicínska riaditeľka 
Ing. Agáta Jenčová, ekonomická riaditeľka 

IČO:   00227811 
DIČ:   2021212622 
IČ DPH:  SK2021212622 

ZODPOVEDNÁ OSOBA 

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti má zákonnú povinnosť stanoviť 
zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu organizáciu 
prostredníctvom: dpo@vhagy.sk  alebo poštou na adresu organizácie alebo osobne na adrese organizácie 
(sekretariáte generálneho riaditeľa). 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Prevádzkovateľ v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov spracúva osobné údaje 
dotknutej osoby – pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb s ňou súvisiacich.  

Prevádzkovateľ za účelom bezpečnosti pacienta, zabezpečenia správnej identifikácie pacienta pri všetkých 
zdravotných úkonoch a výkonoch, správne a kvalitne poskytnutej zdravotnej starostlivosti a záujmu na 
ochrane zdravia a života pacienta využíva identifikačné náramky u hospitalizovaných pacientov.  

 PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB 
Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. 
c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2016/679“) 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, 

 zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov 

 zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. 

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB 
 spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami. 
 spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis 

alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. 
 nebudeme spracúvať osobné údaje bez zákonného právneho základu  

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a 
zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri 
spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu 
spracovania, minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti 
zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti, integrity a správnosti osobných údajov, zásady 
zodpovednosti. 

 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva: 

1. od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak 
prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto 
osobným údajom a informácie: o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných 
osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť 
osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, 
ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách 
jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 
osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie 
osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.; zdroji 
osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného 
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 nariadenia (EÚ) 
2016/679; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o 
použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania 
osobných údajov pre dotknutú osobu; 

2. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie 
neúplných osobných údajov.  

3. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných 

údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale 

potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 

2016/679 a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú 
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

4. Právo preniesť osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi ďalšiemu 
prevádzkovateľovi. 
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5. Dotknutá osoba môže svoje právo uplatniť písomne prostredníctvom kontaktov prevádzkovateľa 
uvedených vyššie, prípadne podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie 
konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. 

Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v 
súvislosti s výkonom svojho povolania. Tejto povinnosti ho môže zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti 
týkajú alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a 
súdov. 

 POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY 
Dotknutej osobe v spojitosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
vznikajú povinnosti voči prevádzkovateľovi, a to:  

1. Poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v 
rozsahu:   meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje 
potrebné na zistenie anamnézy. 

2. Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej 
dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z. z nevyžaduje. 
Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za 
následok neposkytnutie zdravotnej starostlivosti okrem akútnych stavov. 

 PRÍJEMCOVIA 
Naša spoločnosť môže poskytovať osobné údaje týmto príjemcom: 

 príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotná 
poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú 
starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v 
§ 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č.  576/2004 Z. z., samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány 
činné v trestnom konaní 

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB 
V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 
rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe. Osobné údaje, ktorých účel 
spracúvania a doba uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované. 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. 

 AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA 
Pri spracúvaní osobných údajov za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti nevyužívame žiadne 
formy automatizovanej profilácie. 

 
Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich osobných údajov 
a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej 
povinnosti. 


