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Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov  

 

Prevádzkovateľ: IH & psychology s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: 

Sro, vložka č. 33912/P, sídlo: Jarková 3196/28, 080 01 Prešov, SR. IČO: 50666924, DIČ: 

2120413086. Konateľ: PhDr. Ivana Havadejová 

 

Zodpovedná osoba: prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu vzhľadom k tomu, že mu 

takáto povinnosť, v zmysle §44 zák. 18/2018 Z.z., nevznikla. 

 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak 

 

a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna 

inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci, 

b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské 

operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a 

systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu, alebo 

c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie 

osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu alebo 

spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu 

 

Zákonnosť spracúvania 

(1) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z 

týchto právnych základov: 

 

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na 

jeden konkrétny účel, 

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 

stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na 

základe žiadosti dotknutej osoby, 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku 

dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, 

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo 

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami 

prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných 

údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na 

spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. 
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(2) Právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť 

ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je 

Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných 

údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah 

spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona 

možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný 

zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 

osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo 

zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú. 

 

(3) Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje 

získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, 

prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s 

účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, okrem iného musí zohľadniť 

 

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a 

účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov, 

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi 

dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov 

podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku podľa § 17, 

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú 

osobu a 

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu. 

 

Právny základ spracúvania spoločnosťou IH & psychology s.r.o.: 

• plnenie zákonnej povinnosti v spojení s verejným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 

9 ods. 2 písm. h) a i) GDPR nariadenia,  

• osobitné právne predpisy - najmä zákon  č. 576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve v znení neskorších predpisov; zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov. 

 

Príjemca osobných údajov:  osoby vymenované v § 24 ods 4 a § 25 ods 1 zákona 

č. 576/2004 Z.z.;  

 

Identifikácia dotknutých osôb: fyzické osoby 

a) zamestnanci IH & psychology s.r.o. 

b) klienti IH & psychology s.r.o. (neplnoleté osoby a plnoleté osoby) 
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Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: 

špecializovaná ambulancia klinickej psychológie (klinická psychológia + certifikovaná 

pracovná činnosť psychoterapia) 

 

Lehota uchovávania osobných údajov:  

• Prevádzkovateľ uchováva zdravotnú dokumentáciu dotknutých osôb 20 rokov 

v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z.  

• Prevádzkovateľ uchováva účtovnú dokumentáciu v zmysle §35 a §36 zákona č. 

431/2002 o účtovníctve. 

 

Kto je oprávnený spracúvať osobné údaje? Oprávnené osoby na základe oprávnenia 

Aké práva má dotknutá osoba?  

• Právo na opravu osobných údajov 

• Právo na prístup k osobným údajom 

• Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

• Právo na výmaz osobných údajov 

• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

• Právo na prenosnosť osobných údajov 

• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

 

Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí 

obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz 

preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo 

požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť 

osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov 

hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva. 

 

Návrh na začatie konania možno podať 

• písomne v listinnej podobe, 

• písomne v elektronickej podobe autorizovaný podľa osobitného predpisu o 

elektronickej podobe výkonu verejnej moci; elektronické podanie bez autorizácie 

podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (t. j. bežný 

email bez zaručeného elektronického podpisu) treba do troch pracovných dní doplniť 

v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného 

predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo osobne na úrade ústnou 

formou do zápisnice, 

• osobne na úrade ústnou formou do zápisnice. 

 

Návrh na začatie konania musí v zmysle § 100 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. obsahovať 

• meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, 



Strana 4 z 4 
 

• označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo 

trvalý pobyt a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, 

• predmet návrhu s označením, ktoré práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných 

údajov porušené, 

• dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, 

• kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej 

hlavy zákona č. 18/2018 Z. z. alebo nariadenia 2016/679, ak ste si takéto právo 

uplatnili, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení 

predmetného práva. 

 

Vzor návrhu na začatie konania: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vzor_navrhu_na_zacatie_konania_o_ochr

ane_osobnych_udajov.docx 

 

Dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12,  820 07 Bratislava 27, 

Slovenská republika 

 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Vám poskytneme elektronicky: 

ihavadejova@ihpsychology.sk 
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