
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY  
 

1.  Prevádzkovateľ  
 
Prevádzkovateľom je Nadácia LEKÁR, a.s., so sídlom Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 31 809 913. 
 
2.  Rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu, titul, meno, priezvisko, bydlisko. 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov: je čl. 6 ods. 1 písm. b)  a písm. c) nariadenia EPaR EÚ 
2016/679 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): spracúvanie je nevyhnutné 
na plnenie zmluvy. predmetom ktorej je poskytnutie prostriedkov nadácie a na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa  (§ 35 zákona č. č. 34/2002 Z.z. o nadáciách v znení neskorších predpisov - zverejnenie 
príjemcov prostriedkov poskytnutých nadáciou). 
 
3. Príjemca osobných údajov 
 
Prevádzkovateľ v rozsahu meno a priezvisko uverejňuje údaje o fyzických osobách, ktorým boli poskytnuté 
prostriedky nadácie vo výročnej správa. Výročná spáva sa zverejňuje vo verejnej časti Registra účtovných 
závierok MF SR. 
 
4. Doba spracúvania údajov: 
 
Údaje sa spracovávajú po dobu 10 rokov od uzatvorenia zmluvy na poskytnutie prostriedkov nadácie.  
Poskytnutie údajov je zákonnou i zmluvnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia údajov je neposkytnutie 
prostriedkov nadácie. 
 
5. Práva dotknutej osoby: 
 
Dotknutá osoba:  

• má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a 
informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; 
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje 
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; 
dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;  

 
• má práva na opravu osobných údajov - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez 

zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel 
spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

  
• má právo na vymazanie osobných údajov, ak 

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,  
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, existuje zákonný dôvod na výmaz osobných údajov 

 
• má práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak  namieta správnosť osobných údajov, a to 

počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto 
toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania 
osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 
 

• nemá právo namietať spracovanie osobných údajov 
 



• má právo na prenosnosť osobných údajov -  dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa 
jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi 

 
• má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných 

údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov  

 


