
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
LEKÁRSKA FAKULTA 

Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

 

 

1 Prevádzkovateľ. Osobné údaje účastníka ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (ďalej 

len „dotknutá osoba“) budú spracúvané Univerzitou Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), so 

sídlom Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00397865, ktorá je 

prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných 

údajov a to prostredníctvom Univerzity Komenského v Bratislave Lekárskej fakulty, so sídlom 

Špitálska 24, 813 72 Bratislava. 

 

2 Účel spracúvania osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané za účelom 

poskytovania ďalšieho vzdelávania v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

3 Zoznam osobných údajov. Na vyššie uvedený účel budú spracúvané nasledovné osobné údaje 

dotknutej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, 

pohlavie, rodné číslo, dosiahnuté vzdelanie, študijné výsledky, dátum začatia a ukončenia štúdia, e-

mailová adresa, telefónne číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, bankové údaje, študijný plán, študijné 

zaradenie, podpis, národnosť, pohlavie, číslo zdravotnej poisťovne, údaj o poberaní dôchodku, priebeh 

odbornej praxe, údaje o zamestnávateľovi, fotografia. 

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je 

zabezpečenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka. 

 

4 Tretie strany. Osobné údaje dotknutej osoby budú na základe osobitných zákonov poskytované 

Ministerstvu zdravotníctva SR, Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava, komorám príslušným 

na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. 

 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.  

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať  

 a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

 b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov 

 v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona 

 o ochrane osobných údajov, 

 c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné 

 údaje na spracúvanie, 
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 d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 

 spracúvania, 

 e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 

 údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

 f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 

 spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 

 g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu 

 zákona, 

 h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho 

 platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 


