INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRE OZNAMOVATEĽOV PODNETOV PRE ETICKÚ KOMISIU
Záchranná zdravotná služba Bratislava rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu
osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) („Nariadenie“).
Táto informácia je určená osobám, ktoré majú podozrenie na neetické správanie sa alebo činnosť
zamestnanca ZZS BA („Oznamovateľ“).
Jej cieľom je poskytnúť Oznamovateľovi dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spracúvané Záchrannou zdravotnou službou Bratislava a aké majú práva voči Záchrannej zdravotnej službe
Bratislava vo vzťahu k týmto údajom (t.j. informácie podľa čl. 13 a čl.14 Nariadenia a ust. § 19 Zákona
o ochrane osobných údajov).
Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 01.02.2020.
1

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je Záchranná zdravotná služba Bratislava, so sídlom Antolská 11, 850 07 Bratislava 57, Slovenská republika,
IČO 17 336 210 („ZZS BA“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené nižšie v bode 12.
2

Aké Vaše osobné údaje sú spracúvané?

ZZS BA spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska,
telefonický kontakt a údaje, ktoré Oznamovateľ uvedie v podaní.
3

Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch ZZS BA na účely posudzovania etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri ostatných činnostiach ZZS BA
a interpersonálnych vzťahoch na pracovisku.
4

Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie na účel podľa bodu 3 tejto informácie je vykonávané v súvislosti s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré boli podrobené posúdeniu oprávnených záujmov tzv. testom proporcionality (v ktorom ZZS BA uvádza, že jej oprávnený záujem, ktorým
je obhajovanie právnych nárokov ZZS BA nijako nadmieru neohrozuje práva a slobody Dotknutých
osôb).
5

Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.
6

Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté členom etickej komisie ZZS BA,
príslušnému vedúcemu zamestnancovi a zamestnancovi ZZS BA, na ktorého neetické správanie alebo činnosť bola etická komisia upozornená.

7

Ako dlho sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od dátumu vydania písomného rozhodnutia etickej komisie.
8

Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.
9

Z akých zdrojov získavame Vaše údaje?

Vaše údaje získavame buď priamo od Vás alebo od iných osôb, ktoré boli svedkom neetického správania alebo činnosti zamestnanca ZZS BA voči Vašej osobe.
10

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte voči ZZS BA nasledovné práva:
•

právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od ZZS BA potvrdenie o tom, či
spracúva Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;

•

právo na opravu osobných údajov – máte právo na to, aby ZZS BA bez zbytočného odkladu
opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;

•

právo na výmaz – máte právo na to, aby ZZS BA vymazala Vaše osobné údaje a to predovšetkým v prípadoch, keď nie sú ďalej potrebné na účely spracúvania;

•

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo na to, aby v určitých
prípadoch ZZS BA obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej
osoby alebo na ich spracúvanie z dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o správnosti Vašich osobných
údajov, a to na obdobie umožňujúce ZZS BA overiť správnosť týchto údajov,

•

právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je
založené na oprávnenom záujme ZZS BA.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk,
faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.
11

Kto dohliada na správnosť spracúvania Vašich osobných údajov?

Na súlad spracúvania Vašich osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada zodpovedná osoba určená ZZS BA podľa článku 37 ods. 1 Nariadenia.
Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zodpovednaosoba@emergency-ba.sk.
12

Ako nás kontaktovať?

V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich
osobných údajov môžete ZZS BA kontaktovať písomne na adrese: Antolská 11, 850 07 Bratislava 57,
Slovenská republika, alebo elektronickou poštou na adrese: zodpovedna-osoba@emergency-ba.sk.

