Oznámenie o ochrane osobných údajov
Pro Magnet s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonáva všetky štandardné vyšetrenia mozgu
a chrbtice, dutiny hrudnej, brušnej a panvy, muskuloskeletálneho systému a cievneho systému
dospelých aj detských pacientov a veľa pokročilých (rozšírených) klinických aplikácií.
Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade
so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „nariadenie“).
1.Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov na tomto pracovisku
Pro Magnet s.r.o.
Novozámocká cesta 3862/2, Komárno 945 01
36 556 122
Pracovisko Areál FNsP, Hollého 14, 081 81, Prešov
2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Ing. Jozef Kmeť
dpo@prodiagnostic.sk
+421908148822
3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje dotknutých osôb v kontexte svojich aktivít v rámci
objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie.
4.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?
Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:
Žiadanka na vyšetrenie
− Pacient: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, mesto, krajina, telefón, r.č.,
poisťovňa
5.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
a) 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,
b) zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
d) zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?
Žiadanky na vyšetrenie sa archivujú 10 rokov.
7.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?
Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovatelia.

8.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?
Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.
9.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované
individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?
Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne
rozhodovanie ani profilovanie.
10.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?
Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:
− vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom,
ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
− opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
− vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z
dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak:
− už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
− ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
− obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z
prípadov uvedený v čl.18 nariadenia.
11.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?
Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.
12.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?
Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako
napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom
k špecifickým a zákonne určeným účelom.
a) zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
b) iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť
dotknutej osobe,
c) Národné centrum zdravotníckych informácií,
d) osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.
13.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu
Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220
14.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 oou@prodiagnostic.sk. Vašu
žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.
Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/DPO, je tiež k dispozícii na zodpovedanie
akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.

