
 

 

Zásady ochrany osobny  ch u  dajov 
 

Pri vy kone nas ej c innosti docha dza ku spracu vaniu Vas  ich osobny ch u  dajov. Pre nas u 

spoloc nost  Liec ebne  terma lne ku pele, a.s. je riadne spracu vanie Vas ich osobny ch u  dajov 

do lez ite  a ich ochrana je pre na s podstatna , preto by sme Va  m radi poskytli informa cie 

ty kaju ce sa ich spracu vania v su lade s Nariadeni m Euro pskeho Parlamentu a Rady (EU  ) c  . 

2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzicky ch oso b pri spracu vani  osobny ch u dajov a 

o vol nom pohybe taky chto u dajov ( d  alej len „Nariadenie“) a za kona c . 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobny ch u dajov (d  alej len „Za  kon“) 

 

Preva dzkovatel  urc il zodpovednu  osobu pre ochranu osobny ch u dajov, ktora  dohliada na 

dodrz iavanie za konny ch povinnosti  a za  sad ochrany osobny ch u dajov. Zodpovednu  oso-

bu mo z ete kontaktovat   na: gdpr@kupele-skleneteplice.sk 

 

Kto spracova  va Vas  e osobne   u  daje? 
 

Liec ebne  terma lne ku pele, a.s. 

Sklene  Teplice 100,  

966 03 Sklene  Teplice 

Telefón: +421 45 677 10 61 

d  alej len „Preva dzkovatel “ 

 

Ake   osobne   u  daje spracova  vame? 
Preva dzkovatel  o Va  s v papierovej alebo elektronickej forme spracu  va osobne  u  daje pri 

poskytovani  zdravotnej starostlivosti aku pel nej liec by v rozsahu stanovenom za konom, 

najma  meno, priezvisko, da  tum narodenia, rodne  c  i slo, adresa bydliska a zdravotne  u  daje 

potrebne  na zistenie anamne zy, u  daje o chorobe, o priebehu a vy sledkoch vys etreni , 

liec by a o d als i  ch vy znamny ch okolnostiach su  visiacich s Vas  im zdravotny m stavom a s 

postupom pri poskytovani   zdravotnej starostlivosti, u daje o rozsahu poskytnutej zdravotnej 

starostlivosti, u  daje o sluz  ba ch su visiacich s poskytovani m zdravotnej starostlivosti, u daje o 

doc asnej pracovnej neschopnosti, u daje o liec ebnom rez ime a skutoc nosti do lez ite  na 

posu denie zdravotnej spo sobilosti na vy kon pra ce, epidemiologicky za  vaz ne   skutoc nosti, 

identifikac ne   u  daje Vas  ej zdravotnej poist ovne, kontaktne   u  daje Va  s alebo Vas  ich 

bli zkych. Pri cudzincoch alebo osoba ch bez s ta  tnej pri slus nosti mo z e byt  spracu vana  foto-

ko pia dokladu totoz nosti. 

 

Na aky   u  c el a na akom pra  vnom za  klade spracu  vame Vas  e 

osobne   u  daje 
1. Pri poskytovani  ku pel nej liec by a sluz ieb su visiacich s poskytovani  m zdravotnej starost-

livosti - za u c  elom poskytovania sluz ieb su visiacich s poskytovani m zdravotnej starostli-

vosti Va  m ako pacientovi. Pre tento u c  el je poskytnutie vas ich osobny ch u dajov 

za  konnou poz iadavkou a bez ich poskytnutia Va  m nebude mo ct   byt  poskytnuta  zdra-

votna  starostlivost  , ku  pel na  liec ba alebo sluz ba s n ou su  visiaca. 



 

 

2. Pri poskytovaní ubytovania sme viazaní zákonmi Evidencia ubytovany ch hosti , hla senie 

pobytu cudzincov - Za kon c  . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

v platnom zneni ; Za  kon c  . 253/1998 Z. z. o hla  seni  pobytu obc anov Slovenskej republi-

ky. 

3. Pri vašej registra cii a objedna vkach prostredni ctvom online rezervac ne  ho syste mu na 

webe www.kupele-skleneteplice.sk od vás zi skavame osobne  u  daje v rozsahu meno, 

email, telefo n. Tieto u daje sa zaznamena vaju  na na  s  interny  dokument, ktory  sa archi-

vuje 2 roky od prijatia objedna vky. 

4. Pri individua lnej objedna  vke - telefonicka , emailova  alebo pi somna   (list) so z iadost ou 

ocenovu  ponuku – na u  c el vytvorenia rezerva  cie od klienta poz adujeme plne  meno a 

kontaktny  u daj, kde posielame v pri pade jeho za  ujmu potvrdenie o rezerva cii a poky-

ny k pobytu. Kontaktny  m u  dajom je bud  email alebo pos tova  adresa.  

5. V prípade st az nosti alebo reklama cie evidujeme v internom formula ri plne  meno klien-

ta a kontaktny  u daj, ktory m je bud  adresa, telefo n alebo email klienta. Evidencia 

st az nosti  a reklama cii  sa archivuje po dobu 10 rokov. 

6. Na za klade Va s ho su  hlasu vám môžeme posielať marketingové ponuky. Va  s  slobodny  

su hlas, ktory  jednoznac ne potvrdi te svoji m podpisom mo z ete kedykol vek odvolat  

osobne, pi somnou formou zaslanou do si dla Preva dzkovatel a, alebo emailom na 

gdpr@kupele-skleneteplice.sk. Odvolanie su hlasu vs ak nema  vplyv na za  konnost  spra-

cu vania zaloz enom na su  hlase pred jeho odvolani m. 

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 sys-

témom za účelom ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti, právnym základom je náš 

oprávnený záujem chrániť svoj, ale aj váš majetok a zdravie.  

 

 

Budu   Vas  e osobne   u  daje poskytovane   iny  m pri  jemcom? 
Preva dzkovatel  bude Vas  e osobne  u  daje poskytovat  iny m pri jemcom len za u c  elom uve-

deny m niz s  ie: 

• Zdravotna  poist ovn a za u  c elom zu c tovaci ch vzt ahov a vza jomnej komunika cie 

• NB Trade s.r.o. za u  c  elom vedenia u c tovni ctva 

• Lauryn v.o.s. za u c  elom evidencie klientov v rezervac nom syste m) 

• Mgr. Milan Migo za u c  elom poskytnutia pra vnych sluz ieb 

 

Budu   Vas  e osobne   u  daje prena  s  ane  do treti  ch kraji  n? 
 

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 záru-

kami. 

Aj keď sa snažíme nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby nedochádzalo k preno-

su osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, za úče-

lom propagácie našich služieb online dochádza k prenosu do tretích krajín. 

 

Týka sa to najmä: 

http://www.kupele-skleneteplice.sk/


 

 

• 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   Vas  e osobne   u  daje na tento u  c  el spra-

cu  vane  ? 
Vas  e osobne  u  daje uchova va Preva dzkovatel  po dobu 20 rokov od posledne ho poskyt-

nutia ku pel nej liec by alebo zdravotnej starostlivosti (v pri pade klientov, ktori  su  cez zdra-

votnu  poist ovn u).  

 

Osobné údaje spracúvane na účely obchodných vzťahov a účtovníctva spracúvame po 

dobu 10 rokov.  

 

Ak Preva dzkovatel  spracu va Vas  e osobne  u  daje na za klade su hlasu, Vas  e osobne  u  daje 

ni m budu  na dany  u  c  el spracu vane  po dobu platnosti tohto su hlasu alebo do doby, nez  

su hlas odvola te. 

 

Vaše práva 
Ochrana vas ich osobny ch u dajov sa spravuje ustanoveniami za kona o ochrane 

osobny ch u  dajov, pric om vas e pra va su  upravene  vs eobecnom Nariadeni   EP a R (EU  ) 

2016/679 o ochrane fyzicky ch oso b pri spracu  vani  osobny ch u dajov a o vol nom pohybe 

taky chto u dajov. napr. pra vo na za klade pi somnej z iadosti poz adovat  : 

 

Pra vo na pri stup: Ma te pra vo na poskytnutie ko pie osobny ch u dajov, ktore  o Va  s ma me k 

dispozi cii, ako aj na informa cie o tom, ako Vas e osobne  u  daje pouz  i vame. Vo va c  s ine 

pri padov va m budu  Vas e osobne  u  daje poskytnute   v pi somnej listinnej forme, pokial  nie je 

z Vas  ej strany poz adovane  inak. Ak ste o poskytnutie ty chto informa cii  poz iadali elektro-

nicky mi prostriedkami, budu  va m poskytnute  elektronicky, ak to bude technicky moz ne . 

 

Pra vo na opravu: Priji mame primerane  opatrenia, aby sme zabezpec ili presnost , u  plnost  a 

aktua lnost  informa cii , ktore  o Va  s ma  me k dispozi cii. Ak si mysli te, z e u  daje, ktory mi dispo-

nujeme, su  nepresne , neu plne  alebo neaktua  lne, prosi m, neva hajte na s poz iadat , aby 

sme tieto informa cie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

 

Pra vo na vymazanie: v pri pade, ak osobne  u  daje, ktore  sme o Va  s zi skali, uz  viac nie su  

potrebne  na naplnenie po vodne ho u  c elu spracovania alebo v pri pade, ak odvola te svoj 

su hlas so spracovani m. 

 

Pra vo na obmedzenie spracovania: v prípade, ked  si mysli te, z e osobne  u  daje, ktore  o Va  s 

ma  me, mo z u byt  nepresne  alebo ked  si mysli te, z e uz  Vas  e osobne  u  daje nepotrebujeme 

vyuz i vat . 



 

 

 

Pra vo namietat : ma te pra vo namietat  voc i spracovaniu u  dajov, okrem prípadov meno-

vaných vyššie v dokumente, keď spracúvame vaše osobné údaje na účel poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. 

 

Pra vo odvolat  su hlas: Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.  

 

Svoje práva môžete uplatniť telefonickky na linke: 045 677 10 61, poslani m e-mailu na ad-

resu: gdpr@kupele-skleneteplice.sk, alebo pi somnou z iadost ou zaslanou do si dla pre-

va dzkovatel a na kores pondenc nu   adresu: Sklene  Teplice 100, 966 03 Sklene  Teplice. Tým 

nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa na dozorny  orga n, ktory m je U rad na ochranu osob-

ny ch u dajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hranic na   12, 820 07 Brati-

slava 27; tel. c i slo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

    


