Podmienky súhlasu na spracovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ:
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica so sídlom Lúčna 57, Košice-Šaca, PSČ: 040 15, IČO:
361 68 165, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 840/V
Dotknutá osoba:
Je fyzická osoba, ktorá vyplnila do registračného formulára súťaže svoje osobné údaje, najmenej
v rozsahu meno, priezvisko, pracovisko, a nahrala digitálny obrazový záznam (fotku, obrázok, video).
Prevádzkovateľ je na základe tohto súhlasu (ktorý okrem iného spĺňa požiadavky článku. 6 ods. 1 písm.
A) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) spracúvava osobné údaje Dotknutej osoby,
v rozsahu meno, priezvisko, pracovisko, a obrazový záznam (fotku, obrázok, video) ktorú poskytla
v rámci registrácie do súťaže (spoločne ďalej ako „Osobné údaje“), za účelom realizácie,
spracovania, vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov súťaže o najvtipnejšiu fotografiu roka 2018,
a následne je oprávnený ich použiť, najmä zaslané obrazové súbory pre marketingové,
prezentačné, propagačné a vnútropodnikové PR účely.
Prevádzkovateľ je na základe tohto súhlasu oprávnený spracúvať Osobné údaje pre marketingové,
prezentačné, propagačné a vnútropodnikové PR účely Prevádzkovateľa a osôb tvoriacich koncern
v zmysle ustanovenia § 69aa a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov, v ktorom má riadiace postavenie spoločnosť AGEL a.s., so sídlom Jungmannova 28/17,
Praha 1 - Nové Mesto, PSČ: 110 00, IČO: 00534111, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
Praha I, oddiel B, vložka 20225 (ďalej „Skupina AGEL“ - pozri aj www.agel.cz), t.j. predovšetkým je
Prevádzkovateľ oprávnený zverejňovať fotografie zamestnanca a zverejniť spolu s uvedením mena
a priezviska, pracoviska, emailovej adresy Dotknutej osoby v propagačných, informačných
a prezentačných materiáloch (bez ohľadu na ich formu) svojich a Skupiny AGEL, na spravodajských
alebo záujmových webových stránkach v sieti Internet, sociálnych sietiach, ako aj na internetových
alebo intranetových stránkach Prevádzkovateľa a Skupiny AGEL. Prevádzkovateľ je oprávnený
bezodplatne spracúvať Osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie vymedzených účelov.
Príjemcovia Osobných údajov môžu byť osoby v rámci Skupiny AGEL, zmluvní partneri Prevádzkovateľa
zaisťujúce a vydávajúce propagačné, informačné a prezentačné materiály Prevádzkovateľa, vydavatelia
tlačených periodík (novín a časopisov) a iných tlačovín, prevádzkovatelia spravodajských alebo
záujmových webových stránok v sieti internet, alebo osoby zabezpečujúce vývoj, správu a prevádzku
internetových alebo intranetových stránok Prevádzkovateľa a Skupiny AGEL.
Prevádzkovateľ je na základe tohto súhlasu oprávnený vykonávať manuálne aj automatizované
spracúvanie. Počas spracúvania Osobných údajov nebude Dotknutá osoba predmetom žiadneho
rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by pre
neho malo právne účinky, alebo by sa ho obdobným spôsobom významne dotýkalo.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať Osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.
Informácie o právach Dotknuté osoby
Poskytnutie Osobných údajov na základe tohto súhlasu je dobrovoľné a nie je viazané na akékoľvek
služby poskytované Prevádzkovateľom a Skupinou AGEL.

Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Osobným údajom týkajúcich sa
Dotknutej osoby, ich opravu či vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania.
Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu. Dotknutá osoba má tiež právo na prenosnosť
údajov, t.j. právo získať od Prevádzkovateľa Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, bez toho, aby
tomu Prevádzkovateľ bránil.
Dotknutá osoba sa môže obracať na poverenca pre ochranu osobných údajov Prevádzkovateľa vo
všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním jeho Osobných údajov a výkonom jeho práv podľa
príslušných právnych predpisov.
Kontaktné údaje na poverenca pre ochranu osobných údajov Prevádzkovateľa:
JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD. – poverenec na ochranu osobných údajov AGEL SK a.s.
korešpondenčná (kontaktná) adresa: Palisády 743/56, 811 06 Bratislava
tel. + 421 903 600 164, e-mail: dpo@agelsk.sk
Ak nevyhovie Prevádzkovateľ žiadosti Dotknutej osoby o vysvetlenie či odstránenie nevyhovujúceho
stavu, má Dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na poverenca pre ochranu osobných údajov
Prevádzkovateľa na zaistenie nápravy, alebo podať sťažnosť proti postupu Prevádzkovateľa na
príslušný dozorný úrad - Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
(pozri www.dataprotection.gov.sk).

