POUČENIE PRE PACIENTOV
Oddiel 1 – Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Vaše osobné údaje budú spracúvané podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných
údajov subjektami:
 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,
,istopatologia, a.s., Antolská 11, 851 07 Bratislava, Slovensko,
sita-Test spol. s r.o., Polianky 7, 841 01 Bratislava, Slovensko,
ktorí sú členmi skupiny Unilabs na Slovensku (ďalej len „Členovia Unilabs Slovensko“).

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

Registrovanie odporúčaní a vzoriek
Vykonanie analýzy a vyšetrení
Zber a preprava vzoriek (logistika)
Vysvetlenie výsledkov a správ
Odoslanie správ a snímok indikujúcej osobe
(a/alebo štatutárnemu orgánu)

Dodržiavanie zákonnej povinnosti

Správa vzťahov so zdravotníckymi zariadeniami,
nemocnicami, zdravotníckymi pracovníkmi a
pacientmi
Vystavenie faktúry klientom za vykonané služby a
vykonanie kontroly platobnej schopnosti

Unilabs Slovensko, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin Tel.: +421 43 321 10 11
IČO: 31 647 758 DIČ: 2020577603 Zápis v OR SR: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63112/L
www.unilabs.sk

Správa kvality

Dodržiavanie zákonnej povinnosti.
V prípadoch nespadajúcich pod zákonnú
povinnosť - oprávnený záujem zachovávať
externé certifikácie kvality, zachovávať a
zlepšovať prevádzkové normy a zvyšovať
spokojnosť zákazníkov.

Oddiel 3 – Profilovanie
(Nie je uplatniteľné – bez profilovania)
Oddiel 4 – Nepriame získavanie údajov
Vaše osobné údaje budú tiež nepriamo získavané z rôznych zdrojov:
Kategórie osobných údajov získavaných nepriamo

Neverejne prístupné zdroje

Identifikačné údaje
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
Zdravotné údaje

Oddiel 5 – Kategórie príjemcov osobných údajov
Vaše osobné údaje budú poskytované:


Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ordinujúcim, resp. odporúčajúcim lekárom)



Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národnému centru zdravotníckych
informácií, zdravotným poisťovniam



Osobám oprávneným na prístup do zdravotnej dokumentácie podľa zákona



V rámci členov Alpha medical vrátane ďalších spoločnosti skupiny Unilabs oprávneným
zamestnancom zodpovedajúcim za prevádzku, účtovníctvo a financie, IT a obchod.



Poskytovateľom služieb, ktorí konajú v našom mene a pomáhajú nám pri riadení našich
aktivít.

Oddiel 6 – Obdobie uchovávania údajov
Vaše údaje budú uchovávané v súlade so Zákonom č. 576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Ostatné zozbierané osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov
zhromažďovania osobných údajov. Keď sa osobné údaje stanú nepotrebnými, odstránia sa.
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Oddiel 7 – Prenos osobných údajov
V prípade prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nezískali schválenie EÚ ako krajiny
s náležitou úrovňou ochrany osobných údajov alebo do USA spoločnostiam nezapojených do Štítu na
ochranu osobných údajov, sa v súlade s GDPR v maximálnej možnej miere snažíme zabezpečiť
príslušnými zárukami, aby vaše osobné údaje získali rovnakú úroveň ochrany, akú by mali v EÚ a tieto
údaje chránime príslušnou zmluvnou klauzulou alebo iným aplikovateľným mechanizmom
schváleným EÚ (podpísanie dohody o prenose údajov na základe zmluvných doložiek vydaných
Európskou komisiou). Ak chcete získať kópie takýchto dokumentov (zmlúv), napíšte na adresu
dpo@gdpr.sk.
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

Oddiel 10 – Právo podať sťažnosť orgánu na ochranu 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, 23. 5. 2018
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