
ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PRÍPRAVE, ORGANIZÁCII A REALIZÁCII 

ODBORNÝCH PODUJATÍ 

Vážení účastníci odborného podujatia, 

Nižšie uvedené informácie Vám slúžia k zabezpečeniu plnej a transparentnej informovanosti 

o spracúvaní Vašich osobných údajov (najmä identifikačných, kontaktných údajov) Prevádzkovateľovi 

v súlade s čl. 13 Nariadenia EP 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 

a niektorých príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 
 

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., IČO: 36168165, so sídlom Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov 
 

dpo@agel.sk; adresa: DPO, AGEL SSC a. s., Palisády 56, 811 06, Bratislava - mestská časť Staré Mesto. 
 

3. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania 
 

Vedenie evidencie účastníkov odborného podujatia a ďalších osobných údajov nevyhnutných 

k príprave, organizácii k samotnému priebehu a k vyhodnoteniu odborného podujatia organizované 

Prevádzkovateľom. 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy s organizátorom pri príprave, 

organizácii a vyhodnotení odborného podujatia. 

4. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo tretej strany 
 

Spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné okrem vyššie uvedeného účelu aj pre účely ďalších 

oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, najmä v súvislosti s uplatňovaním priameho marketingu 

elektronickými prostriedkami ponuku obdobných služieb účastníkom odborného podujatia ako aj 

možnosť uplatňovať svoje práva a nároky vyplývajúce z uskutočneného odborného podujatia. 

5. Príjemcovia, kategória príjemcov osobných údajov 

• Určení Zamestnanci Prevádzkovateľa, prípadne ďalšie spoločnosti skupiny AGEL, 

• Štátne orgány a ďalšie subjekty na základe iných právnych predpisov, 

• Subjekty, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú 

zmluvu o spracúvaní osobných údajov. 

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny 
 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 

7. Doba spracúvania osobných údajov 
 

Nevyhnutne potrebný čas na splnenie práv a povinností súvisiace s realizáciou odborného podujatia. 

8. Práva dotknutej osoby 

• Právo na prístup k osobným údajom 

• opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných 

osobných údajov; 

• vymazanie/likvidáciu osobných údajov 



• obmedzenie spracúvania osobných údajov 

• podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

 
9. Poučenie k povinnosti poskytnutí osobných údajov 

 

Poskytovanie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi je vždy dobrovoľné a len v rozsahu 

nevyhnutnom pre realizáciu odborného  podujatia. Neposkytnutie Vašich osobných údajov 

v stanovenom rozsahu Vám neumožní sa zúčastniť odborného podujatia. 

Ak nevyhovie prevádzkovateľ žiadosti Dotknutej osoby o vysvetlenie či odstránenie nevyhovujúceho 

stavu, má Dotknutá osoba právo obrátiť sa na vyššie uvedenú zodpovednú osobu aby bola 

zabezpečená náprava alebo obrátiť sa so sťažnosťou na postup prevádzkovateľa na príslušný dozorný 

úrad pre prevádzkovateľov so sídlom v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, 

https://dataprotection.gov.sk/. 
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