Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracovania osobných údajov je:
•

•

poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby v zariadení
podľa § 35, 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov.
povinnosť prevádzkovateľa viesť zdravotnú dokumentáciu prijímateľov sociálnej
služby podľa § 10a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 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 údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe:
 Zákona č. 576/2004 Zb. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
4. Zoznam osobných údajov:
Podľa § 10a ods. 2 Zákona č. 576/2004 Zb. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov, je prevádzkovateľ povinný viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu podľa § 19
ods. 2 vyššie spomenutého zákona:
Osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie
anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty osoby, ak ich osoba
poskytla, údaje o poučení a informovanom súhlase, údaje o chorobe osoby, žiadanku na
vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch
vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby
a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej
zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných alebo podaných humánnych liekov,
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zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v rozsahu názov liečiva, cesta podania,
lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme, názov dietetickej potraviny, názov
zdravotníckej pomôcky, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o osobnej starostlivosti, údaje o
liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
identifikačné údaje poskytovateľa.

5. Dotknuté osoby:
Fyzické osoby – klienti zariadenia, zákonní zástupcovia klienta zbaveného svojprávnosti.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Ošetrovateľské a opatrovateľské záznamy, záznamy o rehabilitačnej starostlivosti - 20 rokov
od exitusu.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a
objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné a citlivé osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
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12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany
Právny základ
Iný oprávnený subjekt
Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
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 údajov).
Na základe § 24 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov
Obvodný/odborný lekár, zdravotnícke
zariadenie, lekárne

Úrad pre dohľad na účely dohľadu
nad zdravotnou starostlivosťou a na
účely prešetrovania sťažností v celom
rozsahu

Sprostredkovateľ

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
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 údajov).
Na základe § 24 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov
Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
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 údajov).
Na základe § 24 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov
Na základe článku 28 Nariadenia 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 údajov)
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