Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv
v zmysle ustanovenia článku 7 a článku 15 až 22 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Adresát (prevádzkovateľ):
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.,
Ondavská 8, 040 11 Košice, IČO: 36 601 284,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka č. 1360/V
Žiadateľ (osobné údaje osoby, ktorej sa žiadosť týka) :
Titul, meno a priezvisko
Adresa
Dátum narodenia
Email
Zástupca dotknutej osoby, ktorá žiadosť podáva (pre osoby maloleté, osoby plnoleté obmedzené alebo
pozbavené spôsobilosti na právne úkony, na základe plnej moci) :

Titul, meno a priezvisko/názov
Adresa
Email
Vzťah k dotknutej osobe**
**v prípade zastúpenia na základe plnej moci, pripojte k žiadosti kópiu udeleného plnomocenstva

Status dotknutej osoby k prevádzkovateľovi (vyznačiť):
� zamestnanec
� bývalý zamestnanec
� pacient
iná fyzická osoba
Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti (vyznačiť 1 možnosť):
(Prevádzkovateľ poskytne žiadateľovi informácie v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe,
v akej bola podaná žiadosť.)

� poštou
� e-mailom
ústne osobne (ak je to možné) a dodatočne e-mailom
Ak sa žiadosť týka údajov osobitnej kategórie, prevádzkovateľ poskytuje žiadateľovi informácie
výlučne osobne alebo poštou do vlastných rúk!
Právo, ktoré si v zmysle GDPR dotknutá osoba svojou žiadosťou uplatňuje (vyznačiť aj viac možností):

□ odvolanie súhlasu v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 7)
(odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli na jeho základe spracúvané
do jeho odvolania)

□ prístup k osobným údajom; potvrdenie o spracúvaní osobných údajov; kópia osobných údajov (čl. 15)
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

□ oprava a doplnenie osobných údajov (čl. 16)
□ výmaz osobných údajov (čl. 17)

(nepotrebných, spracúvaných nezákonne, pri odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ
spracúvania; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
spracúvaných na účel archivácie, vedecký alebo štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu
prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov)

□ obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18)

(do vykonania opravy nesprávnych údajov; do overenia či oprávnené záujmy MZ SR neprevažujú záujmy
dotknutej osoby; ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením
spracúvania; ak už prevádzkovateľ údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku)
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□ prenos osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (čl. 20)
□ namietanie proti spracovaniu osobných údajov (čl. 21)

(pri spracovaní na základe verejného záujmu alebo výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa)

□ uplatnenie práva, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie
vrátane profilovanie (čl. 22).

Dôvod podania žiadosti/oprávnenosť

Dotknutá osoba/žiadateľ prehlasuje, že sa s informáciami v tomto dokumente oboznámil a porozumel im.

..................................................
dátum a vlastnoručný podpis
dotknutej osoby alebo jej zástupcu
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POUČENIE K ŽIADOSTI DOTKNUTEJ OSOBY NA UPLATNENIE JEJ PRÁV
Právo na odvolanie súhlasu – ide o právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných
údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné
údaje, ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie
dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne
o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia
na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami
a identifikátormi. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame.
Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom.
Právo na opravu a doplnenie – ide o právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných
osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.
Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali
a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom
spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za
naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
O výmaz osobných údajov môžete požiadať len v prípade, ak nie je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie zákonnej povinnosti,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely,
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných
údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia
vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných
osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných
systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj
za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva
automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na
prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti
spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov,
ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej
moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo
základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je
dotknutou osobou dieťa). Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie,
ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa Vás týkajú alebo Vás významne ovplyvňujú, len v prípade, ak nie je toto rozhodnutie:
a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b) povolené právom Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktoré zároveň
stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutých
osôb,
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
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