
 

Informovanie pre pacientov 

prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia 

NESTORY medical centre 

 

 

V zmysle ustanovenia článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. 

  

Prevádzkovateľ: 

MOULEN s.r.o. 

so sídlom: Žriedlová 3363/24, 040 01  Košice – Staré Mesto, Slovenská republika 

IČO: 47 497 246  

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 36514/V 

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: MUDr. Andrea Nestorová 

zodpovedná osoba Prevádzkovateľa: MUDr. Andrea Nestorová, tel.:  +421 907 111 584,                         

e-mail: recepcia@nestory.sk 

 

Účel spracúvania osobných údajov pacientov: Evidencia pacientov, zabezpečenie                              

a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, príprava                   

a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok pre pacientov. 

  

Právne základy spracúvania osobných údajov:  

 § 13 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene             

a doplnení niektorých zákonov, 

 čl. 6 ods.1 písm. c) a d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto 

údajov, 

 zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  

 zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

 zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. 

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

mailto:recepcia@nestory.sk


 zákon 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,  

 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Okruhy dotknutých osôb: Fyzické osoby – pacienti, zákonní zástupcovia neplnoletých 

fyzických osôb. 

  

Sprístupňovanie a poskytovanie osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie sa riadi 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, zákonom č. 18/2018 Z. z., 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 576/2004 Z. z.                            

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti                              

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

Kategórie príjemcov: Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zdravotné 

poisťovne, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, tretie subjekty, ktorým osobitný predpis 

zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (pacientov). 

  

Lehoty na vymazanie osobných údajov: 20 rokov po smrti fyzickej osoby alebo 20 rokov                    

od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe; súhlas sa udeľuje na dobu pobytu 

v zariadení. Pred uplynutím tejto doby má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj 

súhlas. 

  

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 

 

Práva dotknutej osoby: 

 

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho 

súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky,              

na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle 

našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, 

ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme                  

k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine 

prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ 

nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali 

elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

 



Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť                     

a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými 

disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme 

tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných 

údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné 

na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu 

všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, 

čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby 

sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné 

údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje 

nepotrebujeme využívať. 

 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos 

osobných údajov, ktoré stenám 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. 

 

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. 

 

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

že Vaše osobné údaje spracúvane 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). 

 

Povinnosti dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti tieto povinnosti voči nemocnici: 

 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. 



 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. 

 

 

Odvolanie súhlasu 

Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej 

dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z nevyžaduje. Tento 

súhlas nemôžete ani odvolať.  

 

Ostatné spracúvanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas                             

na spracovanie osobných údajov je vždy vydaný za konkrétnym účelom. Osobné údaje                        

sa nemôžu používať na iný účel ako účel vymedzený v súhlase. Pri nakladaní s osobnými 

údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme 

povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje odstránime z našej databázy. 

 

Vzor odvolania súhlasu so spracovávaním Vašich osobných údajov je dostupná na webovom 

sídle Prevádzkovateľa: www.nestory.sk  

 

 

 

http://www.nestory.sk/

