OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len „Nariadenie“)
I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Evidencia členov SKZL a zubných lekárov
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Slovenská komora zubných lekárov
Identifikačné číslo organizácie
17639646
(IČO)
Obec a PSČ
Bratislava 821 05
Ulica a číslo
Fibichova 14
Štát
Slovenská republika
Právna forma
Samosprávna stavovská organizácia
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
MUDr. Igor Moravčík - prezident
(alebo osoba oprávnená konať
v jeho mene)
Zodpovedná osoba (meno)
Bc. Katarína Pavlová, Ing. Daniela Šnajderová
Zodpovedná osoba (email )
zo@eurotrading.sk
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania osobných
Evidencia členov SKZL, zubných lekárov a ich licencií
údajov
a sústavného vzdelávania
Právny základ spracúvania
a) Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
osobných údajov
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Okruh dotknutých osôb
a) Zubní lekári
Zoznam osobných údajov
Rodné číslo, titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e(alebo rozsah)
mail, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, údaj o
zamestnávateľovi, údaj o ďalšom vzdelaní
IV. POSKYTOVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV
TRETIE STRANY
daňový orgán, ministerstvo zdravotníctva,
Štatistický úradu SR, úrad pre dohľad, zdravotné
poisťovne, samosprávny kraj, NCZI
Súd, orgány činné v trestnom konaní

PRÍJEMCOVIA
GROUP PC TEAM s.r.o., Pifflova 3, Bratislava
851 01, IČO: 35899999
SPROSTREDKOVATELIA
Allio Plus, s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín,
IČO: 50876473
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nerealizuje sa

Právny základ
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. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok
Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
Právny základ
Zmluva
Právny základ
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Právny základ

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné spisy členov SKZL
Odvolanie voči rozhodnutiam o nevydaní licencie
Register zubných lekárov
Prehľady o platbách členských príspevkov

100 rokov od narodenia
10 rokov
10 rokov
5

VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu osobných údajov
Právo na vymazanie osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Právo na prenos svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba
si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči
prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo
elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií,
informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

