
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov  

na Webovej stránke skzl.sk/stomatologhelp (ďalej len „Webová stránka“) 

 
Prevádzkovateľ: Slovenská komora zubných lekárov 

   Fibichova 14 

   821 05 Bratislava  

   Telefón: 02 4820 4070   

   Email: sekretariat@skzl.sk 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)  

 

Zodpovedná osoba: Lucia Ratkošová, kontakt: zo@eurotrading.sk 

 

I. Účel a právny základ spracúvania  

1.1  Údaje poskytnuté Fyzickou osobou - podnikateľom  (ďalej len „Dotknutá osoba“) v rozsahu meno, 

priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty sú spracúvané na účel vytvorenia 

a možnosti rýchleho sprístupnenia zoznamu fyzických osôb – podnikateľov na Webovej 

stránke Prevádzkovateľa, a to pre utečencov z Ukrajiny, ktorí potrebujú neodkladnú zubno-

lekársku zdravotnú starostlivosť.   

1.2  Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa bodu 1.1 je:  

čl. 6 ods. 1 písm. a) 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, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„Nariadenie“) - súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov. 

 

II. Doba uchovávania osobných údajov 

2.1  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby počas trvania účelu ich spracúvania.  

2.2 Prevádzkovateľ zlikviduje osobné údaje z tohto informačného systému po tom, ako pominul účel, 

na ktorý sa osobné údaje spracúvajú alebo odvolaním súhlasu Dotknutou osobou.  

2.2 Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na 

vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného 

predpisu. 

 

III. Práva Dotknutej osoby 

a)  Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia, 

b)  Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia, 

c) Právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa čl. 17 Nariadenia 

d)  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia, 

e)  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia, 

f)  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, 

 g) právo na prenosnosť,  

h)  právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia - Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom 

emailu sekretariatskzl@skzl.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ 

vybaví žiadosť Dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  

 

IV. Ďalšie informácie 

4.1 Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

4.2 Prevádzkovateľ nespracúva poskytnuté osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané 

podľa Čl. I bod 1.1. 

4.3 Osobné údaje Dotknutej osoby sa neposkytujú do tretích krajín. 

  

V. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu 

5.1 Prevádzkovateľ nespolupracuje pri spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby s inými 

subjektmi. Zverejnené osobné údaje si môžu prezerať všetci návštevníci Webovej stránky.   

 

VI. Organizačno-personálne a technické opatrenia 

6.1 Organizačno-personálne a technické opatrenia (ďalej len „Bezpečnostné opatrenia“) na ochranu 

osobných údajov sú spracované v interných dokumentoch Prevádzkovateľa.  

6.2 Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej 

bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti. 
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