Zásady ochrany osobnych udajov
Pri vykone nasej cinnosti dochadza ku spracuvaniu Vasich osobnych udajov. Pre nasu
spolocnost Liecebne termalne kupele, a.s. je riadne spracuvanie Vasich osobnych udajov
dolezite a ich ochrana je pre nas podstatna, preto by sme Vam radi poskytli informacie
tykajuce sa ich spracuvania v sulade s Nariadenim Europskeho Parlamentu a Rady (EU) c.
2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzickych osob pri spracuvani osobnych udajov a
o volnom pohybe takychto udajov ( dalej len „Nariadenie“) a zakona c. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobnych udajov (dalej len „Zakon“)
Prevadzkovatel urcil zodpovednu osobu pre ochranu osobnych udajov, ktora dohliada na
dodrziavanie zakonnych povinnosti a zasad ochrany osobnych udajov. Zodpovednu osobu mozete kontaktovat na: gdpr@kupele-skleneteplice.sk

Kto spracovava Vase osobne udaje?
Liecebne termalne kupele, a.s.
Sklene Teplice 100,
966 03 Sklene Teplice
Telefón: +421 45 677 10 61
dalej len „Prevadzkovatel“

Ake osobne udaje spracovavame?
Prevadzkovatel o Vas v papierovej alebo elektronickej forme spracuva osobne udaje pri
poskytovani zdravotnej starostlivosti akupelnej liecby v rozsahu stanovenom zakonom,
najma meno, priezvisko, datum narodenia, rodne cislo, adresa bydliska a zdravotne udaje
potrebne na zistenie anamnezy, udaje o chorobe, o priebehu a vysledkoch vysetreni,
liecby a o dalsich vyznamnych okolnostiach suvisiacich s Vasim zdravotnym stavom a s
postupom pri poskytovani zdravotnej starostlivosti, udaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej
starostlivosti, udaje o sluzbach suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti, udaje o
docasnej pracovnej neschopnosti, udaje o liecebnom rezime a skutocnosti dolezite na
posudenie zdravotnej sposobilosti na vykon prace, epidemiologicky zavazne skutocnosti,
identifikacne udaje Vasej zdravotnej poistovne, kontaktne udaje Vas alebo Vasich
blizkych. Pri cudzincoch alebo osobach bez statnej prislusnosti moze byt spracuvana fotokopia dokladu totoznosti.

Na aky ucel a na akom pravnom zaklade spracuvame Vase
osobne udaje
1. Pri poskytovani kupelnej liecby a sluzieb suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti - za ucelom poskytovania sluzieb suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti Vam ako pacientovi. Pre tento ucel je poskytnutie vasich osobnych udajov
zakonnou poziadavkou a bez ich poskytnutia Vam nebude moct byt poskytnuta zdravotna starostlivost, kupelna liecba alebo sluzba s nou suvisiaca.

2. Pri poskytovaní ubytovania sme viazaní zákonmi Evidencia ubytovanych hosti, hlasenie
pobytu cudzincov - Zakon c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
v platnom zneni; Zakon c. 253/1998 Z. z. o hlaseni pobytu obcanov Slovenskej republiky.
3. Pri vašej registracii a objednavkach prostrednictvom online rezervacneho systemu na
webe www.kupele-skleneteplice.sk od vás ziskavame osobne udaje v rozsahu meno,
email, telefon. Tieto udaje sa zaznamenavaju na nas interny dokument, ktory sa archivuje 2 roky od prijatia objednavky.
4. Pri individualnej objednavke - telefonicka, emailova alebo pisomna (list) so ziadostou
ocenovu ponuku – na ucel vytvorenia rezervacie od klienta pozadujeme plne meno a
kontaktny udaj, kde posielame v pripade jeho zaujmu potvrdenie o rezervacii a pokyny k pobytu. Kontaktnym udajom je bud email alebo postova adresa.
5. V prípade staznosti alebo reklamacie evidujeme v internom formulari plne meno klienta a kontaktny udaj, ktorym je bud adresa, telefon alebo email klienta. Evidencia
staznosti a reklamacii sa archivuje po dobu 10 rokov.
6. Na zaklade Vasho suhlasu vám môžeme posielať marketingové ponuky. Vas slobodny
suhlas, ktory jednoznacne potvrdite svojim podpisom mozete kedykolvek odvolat
osobne, pisomnou formou zaslanou do sidla Prevadzkovatela, alebo emailom na
gdpr@kupele-skleneteplice.sk. Odvolanie suhlasu vsak nema vplyv na zakonnost spracuvania zalozenom na suhlase pred jeho odvolanim.
7. Ak sa stanete našim fanúšikom alebo sledovateľom na sociálnej sieti Facebook alebo
Instagram, budeme s Vami môcť komunikovať aj prostredníctvom aplikácie Messenger
/ Chat a budeme môcť na Vás cieliť našu reklamu.
8. Areál a budovy Liečebých kúpeľov Sklené Teplice sú monitorované kamerovým systémom za účelom ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti, právnym základom je náš
oprávnený záujem chrániť svoj, ale aj váš majetok a zdravie.

Budu Vase osobne udaje poskytovane inym prijemcom?
Prevadzkovatel bude Vase osobne udaje poskytovat inym prijemcom len za ucelom uvedenym nizsie:
• Zdravotna poistovna za ucelom zuctovacich vztahov a vzajomnej komunikacie
• NB Trade s.r.o. za ucelom vedenia uctovnictva
• Lauryn v.o.s. za ucelom evidencie klientov v rezervacnom system)
• Mgr. Milan Migo za ucelom poskytnutia pravnych sluzieb

Budu Vase osobne udaje prenasane do tretich krajin?
Naša stránka a e-mailové úložisko a ich zálohy sú na slovenských a/alebo EU serveroch.
Využívame služby slovenského poskytovateľa s príslušnými zmluvnými a technickými zárukami.
Aj keď sa snažíme nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby nedochádzalo k prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, za účelom propagácie našich služieb online dochádza k prenosu do tretích krajín.
Týka sa to najmä:

• správa online profilov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (Meta Limited, 4
Grand Canal Square, Dublin, Írsko)
Tento dodávateľ a jeho zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch a považujú sa za
tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Akýkoľvek prenos osobných
údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru prebieha len za prísneho
dodržiavania ochrany osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR.

Ako dlho budu Vase osobne udaje na tento ucel spracuvane?
Vase osobne udaje uchovava Prevadzkovatel po dobu 20 rokov od posledneho poskytnutia kupelnej liecby alebo zdravotnej starostlivosti (v pripade klientov, ktori su cez zdravotnu poistovnu).
Osobné údaje spracúvane na účely obchodných vzťahov a účtovníctva spracúvame po
dobu 10 rokov.
Ak Prevadzkovatel spracuva Vase osobne udaje na zaklade suhlasu, Vase osobne udaje
nim budu na dany ucel spracuvane po dobu platnosti tohto suhlasu alebo do doby, nez
suhlas odvolate.

Vaše práva
Ochrana vasich osobnych udajov sa spravuje ustanoveniami zakona o ochrane
osobnych udajov, pricom vase prava su upravene vseobecnom Nariadeni EP a R (EU)
2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov. napr. pravo na zaklade pisomnej ziadosti pozadovat:
Pravo na pristup: Mate pravo na poskytnutie kopie osobnych udajov, ktore o Vas mame k
dispozicii, ako aj na informacie o tom, ako Vase osobne udaje pouzivame. Vo vacsine
pripadov vam budu Vase osobne udaje poskytnute v pisomnej listinnej forme, pokial nie je
z Vasej strany pozadovane inak. Ak ste o poskytnutie tychto informacii poziadali elektronickymi prostriedkami, budu vam poskytnute elektronicky, ak to bude technicky mozne.
Pravo na opravu: Prijimame primerane opatrenia, aby sme zabezpecili presnost, uplnost a
aktualnost informacii, ktore o Vas mame k dispozicii. Ak si myslite, ze udaje, ktorymi disponujeme, su nepresne, neuplne alebo neaktualne, prosim, nevahajte nas poziadat, aby
sme tieto informacie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Pravo na vymazanie: v pripade, ak osobne udaje, ktore sme o Vas ziskali, uz viac nie su
potrebne na naplnenie povodneho ucelu spracovania alebo v pripade, ak odvolate svoj
suhlas so spracovanim.
Pravo na obmedzenie spracovania: v prípade, ked si myslite, ze osobne udaje, ktore o Vas
mame, mozu byt nepresne alebo ked si myslite, ze uz Vase osobne udaje nepotrebujeme
vyuzivat.

Pravo namietat: mate pravo namietat voci spracovaniu udajov, okrem prípadov menovaných vyššie v dokumente, keď spracúvame vaše osobné údaje na účel poskytovania
zdravotnej starostlivosti.
Pravo odvolat suhlas: Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Svoje práva môžete uplatniť telefonickky na linke: 045 677 10 61, poslanim e-mailu na adresu: gdpr@kupele-skleneteplice.sk, alebo pisomnou ziadostou zaslanou do sidla prevadzkovatela na korespondencnu adresu: Sklene Teplice 100, 966 03 Sklene Teplice. Tým
nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa na dozorny organ, ktorym je Urad na ochranu osobnych udajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hranicna 12, 820 07 Bratislava 27; tel. cislo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

