
POUČENIE PRE ZAMESTNANCOV 

 

Oddiel 1 – Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov budú Vaše osobné údaje 
spracúvané Vaším zamestnávateľom, ktorý je členom skupiny Unilabs na Slovensku. Úplné kontaktné 
údaje Vášho zamestnávateľa sa uvádzajú v prílohe. 

 Oddiel 2 – Účely spracúvania a právny základ 

Vaše osobné údaje budú spracovávané na tieto účely a v súlade s právnym základom, ako je uvedené 
nižšie: 

Účely Právny základ 

Definovanie a riadenie plánovania a 
organizačnej štruktúry 

Oprávnený záujem zamestnávateľa mobilizovať 
ľudské zdroje organizovaním dennej práce, aby 
sa podporila stratégia spoločnosti  

Rozvoj personálu zamestnávateľa 
Oprávnený záujem zamestnávateľa mobilizovať 
a rozvíjať ľudské zdroje, aby sa podporila 
stratégia spoločnosti 

Zlepšenie kvality pracovného života a 
angažovanosti 

Umožnenie účasti v dôchodkovom systéme, 
zdravotnej starostlivosti a v iných systémoch 
podpory 

Plnenie zmluvy 
Zaznamenávanie a aktualizovanie zmlúv a spisov 
zamestnancov/lízingových zamestnancov 

Spracovanie výplatných listín, vyplatenie mzdy 
zamestnancom a poskytnutie vyhlásení o 
sociálnych príspevkoch 

Analýza výkonnosti v súvislosti s nákladmi 
personálneho oddelenia a KPI 

Oprávnený záujem zamestnávateľa analyzovať 
a zlepšiť výkonnosť  

Organizovanie a umožnenie služobných ciest Oprávnený záujem zamestnávateľa spravovať 
cesty a mobilitu ľudských zdrojov (umožniť 
zamestnancom cestovať bezpečne a preplácať 
im náklady) 

Koordinácia vzťahov s radou 
zamestnancov/zástupcami zamestnancov 

Dodržiavanie zákonnej povinnosti 

Správa riadiacej a právnej štruktúry 
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zamestnávateľa a skupiny pod ktorú 
zamestnávateľ patrí a plnenie príslušných 
zákonných požiadaviek (vyhlásenie atď.) 

Analýza finančnej výkonnosti a realizácia 
procesu plánovania (rozpočet) 

Oprávnený záujem zamestnávateľa 
monitorovať a plánovať výkonnosť spoločnosti 

Správa poistných zmlúv na ochranu 
zamestnávateľa a jej riaditeľov pred hlavnými 
rizikami 

Oprávnený záujem zamestnávateľa chrániť jeho 
aktíva, zamestnancov a riaditeľov 

Správa oznamovacích systémov Oprávnený záujem zamestnávateľa umožniť 
zamestnancom vyjadriť obavy v súvislosti s 
podozrivým správaním alebo praktikami, ktoré 
sú nezákonné alebo porušujú firemnú politiku, 
a napraviť nevhodné správanie a konanie 

Vykonávanie interných a externých auditov na 
posúdenie úrovne vnútornej kontroly a 
dodržiavanie predpisov 

Oprávnený záujem zamestnávateľa posúdiť 
úroveň vnútornej kontroly 

Správa a nahlasovanie súdnych sporov Dodržiavanie zákonnej povinnosti, ak je to 
vhodné. 

Inak oprávnený záujem zamestnávateľa  
preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať 
právne nároky 

Spustenie interného internetového obchodu Oprávnený záujem zamestnávateľa rozvíjať 
svoju značku 

Komunikácia so zamestnancami  Oprávnený záujem spoločnosti komunikovať so 
zamestnancami a poskytovať im informácie 

Kontrola fyzického prístupu a prístupu 
návštevníkov 

Oprávnený záujem zamestnávateľa zabezpečiť 
fyzický prístup do jeho priestorov 

Ak pracujete v jednej z funkcií PREVÁDZKY: 

 

Účel Právny základ 

Registrovanie odporúčaní a vzoriek 

Plnenie zmluvy Rezervácia stretnutí/vyšetrení 

Vykonanie analýzy a vyšetrení 
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Vysvetlenie výsledkov a správ 

Odoslanie správ a snímok indikujúcej osobe 
(a/alebo štatutárnemu orgánu) 

Správa vzťahov so zdravotníckymi zariadeniami, 
nemocnicami, zdravotníckymi pracovníkmi a 
pacientmi 

Zber a preprava vzoriek (logistika) 

Správa kvality Dodržiavanie zákonnej povinnosti, ak je to 
vhodné, vrátane zachovania externých 
certifikácií kvality. 

Inak oprávnený záujem spoločnosti zachovávať 
a zlepšovať prevádzkové normy a zvyšovať 
spokojnosť zákazníkov. 

Rozvoj produktov a procesov Oprávnený záujem spoločnosti dosahovať 
vyššiu obchodnú spokojnosť a spokojnosť 
zákazníkov. 

 

Oddiel 3 – Profilovanie 

(Nie je uplatniteľné – bez profilovania) 

 

Oddiel 4 – Nepriame získavanie údajov 

(Nie je uplatniteľné – bez nepriameho získavania údajov). 

 

Oddiel 5 – Kategórie príjemcov osobných údajov 

Vaše osobné údaje budú poskytované: 

- V rámci Členov ¦ƴƛƭŀōǎ {ƭƻǾŜƴǎƪƻ  vrátane ďalších spoločností skupiny Unilabs oprávneným 

zamestnancom zodpovedajúcim za riadenie spoločnosti, personalistiku, mzdy, IT, prevádzky, 
obchod, finančnú učtáreň, registratúru, logistiku, TAHO. Budú poskytované aj Vášmu 
nadriadenému pracovníkovi. Identifikačné a profesijné údaje a údaje o organizácii práce 
budú do väčšej miery poskytované interne a v prípade špecifických udalostí aj organizátorom 
týchto udalostí.  

- Poskytovateľovi dôchodkového poistenia, príjemcom sociálnych príspevkov, poskytovateľom 
poistenia. 

- Poskytovateľom služieb, ktorí konajú v mene zamestnávateľa a pomáhajú zamestnávateľovi 
pri riadení jeho aktivít. 
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- Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ich spoločnosť Unilabs Group Services (Unilabs, 
Laboratoire d'analyzes médicales SA - pobočka Unilabs Group Services) bude zdieľať s ďalšími 
poskytovateľmi služieb konajúcimi v mene spoločnosti Unilabs Group Services, ako sú 
napríklad Telecomputing, LogMeIn, Box, Service Now, Interoute , Facebook, Conera, Concur 
SAP, Travel CTM, Kultúra AMP, Human Synergistics, GIG. 

 

Oddiel 6 – Obdobie uchovávania osobných údajov 

Zozbierané osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov 
zhromažďovania osobných údajov. Keď sa osobné údaje stanú nepotrebnými, odstránia sa.  

Osobné údaje sa môžu uchovávať ak je to nevyhnutné, podľa právnych predpisov platných 
v Slovenskej republike. 

Oddiel 7 – Prenos osobných údajov  

Z dôvodu medzinárodného pôsobenia skupiny Unilabs, ktorej súčasťou sú aj Členovia ¦ƴƛƭŀōǎ {ƭƻǾŜƴπ 

ǎƪƻΣ môžu byť Vaše osobné údaje prenášané za hranice Európskej únie. 

Na prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ schválených Európskou komisiou ako krajiny 
poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov 
(náležitá úroveň ochrany osobných údajov), nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos 
osobných údajov do týchto krajín, napr. do Švajčiarska, kde sa nachádza centrála skupiny Unilabs a 
pod.. 

Vzhľadom na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou Unilabs Group Services a 
umiestnením jej spracovateľov budú Vaše osobné údaje prenesené do iných krajín s rôznou úrovňou 
ochrany, ako sú napríklad Austrália, Singapur, Brazília a Spojené štáty. 

Oddiel 8 – Práva dotknutých osôb 

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva: 

- právo na prístup, ktoré si môžete uplatniť žiadosťou o kópiu Vašich osobných údajov; 

- právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné, a právo získať 
obmedzenie na spracúvanie Vašich osobných údajov; 

- právo na vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje 
spracúvané na základe Vášho súhlasu, plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo 
strán, a našich oprávnených záujmov; 

- právo na prenosnosť údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe 
Vášho súhlasu a/alebo plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo strán; 

- právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, spracúvania Vašich 
osobných údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe našich 
oprávnených záujmov. 

 

Oddiel 9 – Prostriedky na uplatnenie práv  

Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na túto adresu: dpo@unilabs.com 
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Oddiel 10 – Právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov 

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov buď v členskom štáte svojho obvyklého 
pobytu, mieste výkonu práce, alebo v mieste údajného porušenia GDPR. 

Oddiel 11 – Kontaktné údaje zodpovednej osoby 

dpo@unilabs.com 

 

V Martine, 31. 5. 2018 

 

Príloha  

členovia skupiny Unilabs na Slovensku: 

(ďalej len „Členovia Unilabs Slovensko“). 

 

 Unilabs Slovensko, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko, 

 Unilabs Slovensko Patológia, s.r.o. , Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko, 

 Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o. , Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko, 

 Iistopatologia, a.s., Antolská 11, 851 07 Bratislava, Slovensko, 

 ±ita-Test spol. s r.o., Polianky 7, 841 01 Bratislava, Slovensko, 
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