GDPR – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ŽIKLA s.r.o., so sídlom Školská 11A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 237 181 (ďalej len „klinika“
alebo „prevádzkovateľ“) ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého hlavnou činnosťou je
spracúvanie citlivých osobných údajov zaviedla opatrenia na zaistenie legálnosti, dôvernosti,
spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov tak, aby od 25. 5. 2018 dosiahla čo
najlepší súlad s Nariadením 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 osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov je podmienené informovanosťou
dotknutej osoby o existencii každej spracovateľskej činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva, ako
aj o účeloch tejto činnosti. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby poskytuje Klinika dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov, alebo ak sa
osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s
GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.
A.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Základnou premisou zavedenia GDPR je umožniť dotknutým osobám väčšiu kontrolu nad
osobnými údajmi, ktorá spočíva v aplikácii práv dotknutej osoby. Práva ustanovenú GDPR sú
právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť
osobných údajov, Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa
vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov. Práva dotknutých osôb sú upravené v čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o
ochrane osobných údajov).
Práva dotknutej osoby:
1.

Právo na prístup k osobný údajom (čl. 15 GDPR):

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto
informácie:
a. účely spracúvania;
b. kategórie dotknutých osobných údajov;
c. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné,
kritériá na jej určenie;
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e.

f.
g.
h.

existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať
proti takémuto spracúvaniu;
právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o
ich zdroj;
existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1
a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba
má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 GDPR
Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie,
o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba
nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a
slobody iných.
2.

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na
doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového
vyhlásenia.

3.

Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) (čl. 17 GDPR):

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať
osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6
ods. 1 písm. a) GDPR a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo
z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1
GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie osobných údajov alebo
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo
práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku
8 ods. 1 GDPR.
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je ich povinný vymazať, so zreteľom na dostupné
technológie a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických
opatrení tak, aby informoval ďalších prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údajov na základe
ním zverejnených informácií, že dotknutá osoba žiada o výmaz všetkých odkazov na tieto osobné
údaje na ich kópie alebo repliky.
Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
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b.

c.
d.

e.
4.

na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h)
a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či
na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo
uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto
spracúvania, alebo
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:
a. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta výmaz osobných údajov a žiada
obmedzenie ich použitia;
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov dôvodu verejného záujmu alebo
z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1
GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie osobných údajov z hore uvedených dôvodov obmedzilo, prevádzkovateľ môže
takéto osobné údaje len uchovávať alebo ich spracúvať na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z
dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Iné spracúvanie osobných
údajov môže prevádzkovateľ uskutočniť len a základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným,
prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
5.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR):

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto
osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a. sa spracúvanie zakladá na súhlase so spracúvaním bežných osobných údajov podľa článku 6
ods. 1 písm. a) alebo na súhlase so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov podľa
článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na zmluvných lebo predzmluvných vzťahoch v zmysle
podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a
b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných
údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky
možné.
Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo dotknutej osoby na
výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie
osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
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6.

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa
vykonáva) (čl. 21 GDPR):

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie
spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, a ktoré je vykonávané na vo verejnom záujme na
základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6
ods. 1 písm. f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených
ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a
slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na
také účely nesmú spracúvať.
7.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (§ 100 zákona o ochrane osobných
údajov):
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá
dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných
údajov SR, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s
GDPR.
8.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby,
dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na
ktorú bol tento súhlas udelený nasledovne:
a. elektronicky správou zaslanou na adresu ivan@zikla.sk s tým, že v predmete správy uvedie
„odvolanie súhlasu podľa GDPR"
b. písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, t.j. ŽIKLA s.r.o., so
sídlom Školská 11A, 974 01 Banská Bystrica,
Obmedzenie práv dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené na základe práva SR pokiaľ bude rešpektovaná
podstata základných ľudských práv a slobôd s cieľom zaistiť:
a. bezpečnosť Slovenskej republiky,
b. obranu Slovenskej republiky,
c. verejný poriadok,
d. plnenie úloh na účely trestného konania,
e. iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EU alebo SR, najmä ich hospodársky
záujem alebo finančný záujem vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí,
verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
f. ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní
g. predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných
činnostiach,
h. monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej
moci
i. ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
j. uplatnenie právneho nároku,
k. hospodársku mobilizáciu.
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Spôsob uplatnenia práv dotknutou osobou
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva nasledovne:
a.
b.

elektronicky správou zaslanou na adresu ivan@zikla.sk s tým, že v predmete správy uvedie
„uplatnenie práva podľa GDPR"
písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, t.j. ŽIKLA s.r.o., so
sídlom Školská 11A, 974 01 Banská Bystrica,

Ak si dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu a vymazanie,
obmedzenie spracúvania, prenosnosť, alebo uplatní právo námietok voči spracúvaniu osobných
údajov, prevádzkovateľ jej poskytne súčinnosť.
Prevádzkovateľ vybavuje žiadosti dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva podľa GDPR bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených
prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu komplexnosti alebo veľkého
počtu žiadostí. O predĺžení lehoty bude dotknutá osoba informovaná vždy pred uplynutím mesiaca.
Prevádzkovateľ poskytuje všetky informácie v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby
bezplatne.

B. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Klinika získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledovné účely:
1.

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
ivan@zikla.sk
Účel spracúvania osobných údajov:
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. c) GDPR najmä podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, zákona č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a zákona 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. 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a
podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dieteckých, potravín na základe verejného
zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príjemcovia /kategórie príjemcov:
a. zdravotné poisťovne, Národný zdravotnícky informačný systém, súdy, advokáti, Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, revízni lekári, posudkoví lekári, lekári pracovnej
zdravotnej služby, súdni znalci, splnomocnené osoby, zákonní zástupcovia, iní zdravotnícki
pracovníci alebo zariadenia za účelom ďalšieho poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
laboratóriá klinickej biochémie a hematológie za účelom vyšetrenia biologického materiálu,
Inšpektorát práce a iné štátne orgány dozoru na účely vyšetrovania v rozsahu uvedenom
v ustanoveniach § 24 a § 25 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b. lekárne za účelom poskytnutia liekov alebo zdravotníckych pomôcok na základe lekárskeho
predpisu.

MUDr. Ivan Žikla ✆ +421 908 089 153 ✉ ivan@zikla.sk 🕸 www.zikla.sk

Poskytovanie osobných údajov a poskytovanie osobných údajov a dôsledky ich neposkytnutia
dôsledky ich neposkytnutia:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou povinnosťou, a preto dotknutá osoba je povinná podľa
zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti poskytnúť osobné údaje. Bez poskytnutia
osobných údajov Prevádzkovateľ nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať:
Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny
Doba uchovávania osobných údajov po skončení účelu:
20 rokov podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:
Nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby:
Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť
osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa
vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov.
2.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
ivan@zikla.sk
Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje zadané v kontaktnom formulári sa spracúvajú výlučne za účelom spätného
kontaktovania a odpovede na zaslanú správu
Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom je súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR
Príjemcovia /kategórie príjemcov:
a. poskytovateľ webhostingu (uchovávanie a zálohovanie údajov)
b. poskytovateľ IT servisu/údržby (iba pasívny prístup - nahliadnutie)
Poskytovanie osobných údajov a poskytovanie osobných údajov a dôsledky ich neposkytnutia
dôsledky ich neposkytnutia:
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov za účelom
spätného kontaktovania nebude možné odosielateľa kontaktovať, iné dôsledky nie sú.
Prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať:
Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny
Doba uchovávania osobných údajov po skončení účelu:
Po dobu nevyhnutnú na spätné kontaktovanie (najviac 30 dní)
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:
Nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby:
Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť
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osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa
vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov.
3.

FOTOGRAFIE

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
ivan@zikla.sk
Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú výlučne na účel propagácie služieb a prezentovania kvality
poskytovaných služieb prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov
Právnym základom je súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR
Príjemcovia /kategórie príjemcov:
a. subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach
fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
b. poskytovateľ webhostingu (uchovávanie a zálohovanie údajov)
c. poskytovateľ IT servisu/údržby (iba pasívny prístup - nahliadnutie)
d. spoločnosti Facebook Ireland Ltd., ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Facebook, na ktorej
prevádzkovateľ uverejňuje fotografie osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Írsku;
e.

spoločnosti Facebook Ireland Ltd., ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Instagram, na ktorej
prevádzkovateľ uverejňuje fotografie osôb, pričom uvedená spoločnosť má sídlo v Írsku;

Poskytovanie osobných údajov a poskytovanie osobných údajov a dôsledky ich neposkytnutia
dôsledky ich neposkytnutia:
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov za účelom
ich zverejnenia nebude možné ich zverejniť, iné dôsledky nie sú.
Prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať:
Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny
Doba uchovávania osobných údajov po skončení účelu:
na dobu 50 rokov resp. do odvolania súhlasu dotknutej osoby
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:
Nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby:
Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť
osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa
vykonáva), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov.
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