Informácie

o spracúvaní osobných údajov

( klienti zariadenia pre seniorov)
Naše zariadenie
klientovaich
údajov,

pre seniorov,

zákonných

spracúva

Vám ako osobe, ktorej

nasledovné informácie
niektorých zákonov.

podľa

vo svojom

informačnom

systéme

Vaše osobné

Ako prevádzkovate/', ktorý zodpovedne

zástupcov).

osobne

(ďalej len "dotknutá

údaje spracúvame

§ 19 zákona

18/2018

pristupuje

Z.z. o ochrane

osobných

údaje (osobné

k spracúvaniu

osoba" ), týmto
údajov

údaje

osobných

poskytujeme

a o zmene

a doplnení

zástupcov

v rozsahu

Prevádzkovate/' osobných údajov

Zari'adenie pre seniorov Smaragd, Sládkovičova 30, 947 01 Hurbanovo
IČO 31194231
Účel spracúvania osobných údajov, právny základ a oprávnený záujem
Prevádzkovateľ

spracúva

nevyhnutnom

osobné

údaje

na plnenie povinností

klientov,

vyplývajúcich

ich

•

poskytovania

sociálnych služieb v priestoroch

•

poskytovanie

ostatných

a splnomocnených

•

vytvorenie

pre účasť klientov

pre účely:

zariadenia a mimo neho,

služieb (stravovanie,

podmienok

zákonných

z právnych predpisov

ubytovanie, ... ),
na rôznych

aktivitách

ako vzdelávanie,

záujmová

činnosť a

vzdelávanie,
•

zverejňovanie

informačných

Právnym základom spracúvania
•

Zákon 448/2008

•

Zákon 485/2013,
doplnení

materiálov

o zariadení a propagácia činností zariadenia.

osobných údajov sú najmä zákony:

Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
ktorým

sa mení a doplňa

zákona č. 455/1991

zákon č. 448/2008

Zb. o živnostenskom

Z. z. o sociálnych

podnikaní

(živnostenský

službách a o zmene a

zákon) v znení neskorších

predpisov v znení neskorších predpisov,
•

Zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

Niektoré

prípady

právneho

zástupcu.

informačných

spracúvania

osobných

údajov

sa vykonávajú

Patrí sem napr. poskytovanie

materiálov,

propagácia

niektorých

zákonov - čl.6 ods.1

na základe súhlasu dotknutej

údajov pre zabezpečenie

zariadenia ale aj zabezpečenie

osoby, resp. jej

účasti na podujatiach,

poskytnutia

zverejňovanie

prvej pomoci a iné.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
•

Mesto Hurbanovo,

•

orgány verejnej moci podľa príslušných

•

poradenské

•

zdravotnícke

•

spolupracujúce

•

web-portál

•

web-portál

•

printové

Vyšší územný celok, Ministerstvo

práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

právnych predpisov,

zariadenia,
zariadenie,
organizácie zabezpečujúce

aktivity klientov,

zariadenia (www.smaragdhurbanovo.sk).
nadriadenej
a internetové

organizácie,
média.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Prevádzkovater

nezarnýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej

organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov
Organizácia je oprávnená
celej

doby

trvania

v registratúrnom
premlčacích

uchovávať

zmluvného

pláne na obdobia,

osobné údaje klientov,

vzťahu

s klientom

ktoré sú stanovené

ich zákonných

a následne

dôb.

Bepis s.r.o., info@bepis.sk

na

v príslušných

•

a splnomocnených

účely
právnych

archivácie
predpisoch

po

zástupcov
dobu

počas

stanovenú

a podľa všeobecných

Práva dotknutej
•

osoby

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom,

•

právo na opravu osobných údajov,

•

právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie

•

právo namietať spracúvanie

•

právo na prenosnosť

•

právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (v prípade ak je súhlas právnym základom spracúvania),

•

právo podať návrh (sťažnosť) na začatie konania dozornému

Webová stránka

v1il.

Naše zariadenie

spracúvania

osobných údajov,

osobných údajov,

osobných údajov,
orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov).

II I 'tr zariadenia

pre seniorov Smaragd prevádzkuje

svoju webovú stránku na adrese www.smaragdhurbanovo.sk.

Stránka nevyužíva cookies, to znamená že nie je možný únik osobných údajov z Vášho počítača z dôvodu návštevy
našej stránky.
(Súčasné technológie umožňujú webovým stránkam využívať tzv. "cookies", čo sú malé textové
webová stránka-umiestňuje
do počítača. Tie by v princípe mohli sťahovať citlivé údaje z počítača.)

súbory, ktoré

Poskytovanie

požiadavkou,

a spracúvanie

ktorá je nevyhnutná

osobných

na uzatvorenie

je povinná osobné údaje poskytnúť.
dotknutej

údajov

podľa vyššie vymenovaných

a realizáciu zmluvného

zákonov je zákonnou

vzťahu medzi zariadením

V prípade neposkytnutia

a klientom.

Dotknutá

osoba

osobných údajov, nie je možné zabezpečiť zaradenie

osoby do evidencii klientov zariadenia.

Prevádzkovateľ

nevykonáva

automatizované

individuálne

rozhodovania

vrátane

profilovania

podľa § 28 ods. 1

a 4. Zákona Č. 18/2018 Z.z..

Zodpovedná

osoba

V organizácii

je ustanovená

Zodpovedná

osoba na ochranu

osobných

údajov.

Zodpovednú

osobu je možné

kontaktovať
•

písomne na adrese zariadenia (v adrese uviesť "zodpovedná

•

na mailovej adrese gdpr@bepis.sk

osoba GDPR"), alebo

.
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