Plnenie informačnej povinnosti
o spracovávaní osobných údajov podľa článku 13 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(„GDPR“)
Špecializované sociálne zariadenie PATRIAM n.o., IČO: 503 55 309, so sídlom Stožok č.
360, 962 12 Detva, zapísané v Registri neziskových organizácii vedenom Ministerstvom
vnútra SR, ako prevádzkovateľ plní voči klientom špecializovaného sociálneho
zariadenia („dotknuté osoby“) informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR resp. §19
zákona č. 18/2018 Z.z. nasledovne:
a)

Údaje o prevádzkovateľovi: Nezisková organizácia PATRIAM n.o., IČO: 503 55
309, so sídlom Stožok č. 360, 962 12 Detva, nezisková organizácia zapísaná
v Registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra SR, email:
martinakrupova13@gmail.com, tel. kontakt: +421 915 820 878.

b)

Zodpovedná osoba : Heger & Partners s.r.o., IČO: 36 647 489, so sídlom Na
Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, email: heger@heger.sk, telefonický kontakt:
+421 905 141 351.

c)

Účely spracúvania a právny základ spracúvania: Účelom spracovávania Vašich
osobných údajov ak ste našim klientom je zabezpečenie špecializovanej sociálnej
starostlivosti v zariadení PATRIAM n.o., ktoré sa nachádza na adrese Pstruša č.
341, 962 12 Detva.
Právnym základom spracovávania je článok 6 bod. 1 písm. b), c), d) GDPR, t.j. :
- spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba;
- spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
- spracovávanie je nevyhnutné aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej
osoby.
Účelom spracovávania Vašich osobných údajov ak ste návštevníkom
špecializovaného zariadenia je vykonávať dohľad nad pohybom cudzích osôb
v zariadení a tým zabezpečiť bezpečnosť klientov sociálneho zariadenia.
Právnym základom spracovávania je článok 6 bod. 1 písm. d) f) GDPR, t.j.:
- spracovávanie je nevyhnutné aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej
osoby;
- spracovávanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ.
Účelom spracovávania osobných údajov ak ste záujemca o pobyt v sociálnom
zariadení je získanie Vašich údajov za účelom posúdenia (vyhodnotenia) Vašej
žiadosti, prijatie do zariadenia a príprava zmluvy.
Právny základom spracovávania je článok 6 bod. 1 písm. a) b) GDPR, t.j.:

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovávaním osobných údajov;
- spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Prevádzkovateľ
spracováva
osobné
i neautomatizovanými prostriedkami.
d)
-

údaje

automatizovanými

Kategórie príjemcov osobných údajov:
zamestnanci prevádzkovateľa
ošetrujúci lekár, špecializovaný lekár alebo psychológ
štátne orgány, organizácie a inštitúcie o ktorých to prevádzkovateľovi ukladá
zákon (najmä VÚC, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Orgány činné
v trestnom konaní, súdy)

e)

Prenos údajov do tretích krajín: Nezamýšľa sa.

f)

Doba uchovávania: Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na
poskytnutie sociálnej starostlivosti a následné vykonanie kontroly kontrolnými
orgánmi. Lehota na skartáciu zložiek klientov je stanovená na dobu 10 rokov odo
dňa odchodu klienta zo sociálneho zariadenia.
V prípade, ak ste žiadateľom o poskytnutie sociálnej služby, dobu uchovávania
Vašej žiadosti nie je možné vopred stanoviť. Kritériá určujúce dobu uchovávania
sú stanovené uvoľnením kapacity sociálneho zariadenia.

g)

Poskytnutie osobných údajov: Je zmluvnou požiadavkou ale i zákonnou
požiadavkou resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. Bez
identifikácie dotknutej osoby nie je možné zmluvu zatvoriť a klient ktorý osobné
údaje neposkytne, nebude môcť čerpať sociálne služby.

h)

Poučenie o právach: Osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá
osoba") má právo kedykoľvek požadovať prístup k osobným údajom, právo
žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), má právo požiadať
o vymazanie osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sa mali
spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať
proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov.
Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek
odvolať. V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovávaním osobných
údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie, má
právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
27.

i)

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup
k osobným
údajom,
môže
tak
urobiť
emailom:
martinakrupova13@gmail.com, alebo písomne na adrese Nezisková
organizácia PATRIAM n.o., IČO: 503 55 309, so sídlom Stožok č. 360, 962 12
Detva.

.............................................................
PATRIAM n.o.
Prevádzkovateľ
Mgr. Martina Krupová, riaditeľka

