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Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 
udelený v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 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 (ďalej ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“) 
 
 

Titul, meno, priezvisko:      .............................................................. 
(ďalej ako „dotknutá osoba“) 

Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov zduženiu: 
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, so sídlom: Stredná 17435/80, 821 04 Bratislava-Ružinov, 
IČO: 35 607 131 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“), ktorá na základe tohto súhlasu môže  spracúvať 
osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu titul, meno a priezvisko, pracovná pozícia, údaje o vzdelaní, emailová 
adresa, podobizeň dotknutej osoby a údaje uvedené v životopise. Vaše osobné údaje budú vo vymedzenom rozsahu 
spracúvané za účelom zverejňovanie fotografií, kontaktných údajov a  životopisov členov orgánov spoločnosti  na 
webovej stránke v súvislosti s propagáciou činností a zvýšením dôveryhodnosti spoločnosti. 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať po dobu pôsobenia člena v orgáne spoločnosti. Po 
uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému 
rozhodovaniu. 
 
Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovej 
adrese spolocnost.ssvpl@gmail.com alebo adrese združenia: Stredná 17435/80, 821 04 Bratislava-Ružinov. 
 
Prevádzkovateľ Vás informuje, že Vaše osobné údaje budú poskytnuté osobe, obchodné meno: Mgr. Silvia Érseková, 
s miestom podnikania: Bešeňov 585, 941 41 Bešeňov, IČO: 50 642. Prevádzkovanie webovej stránky je zabezpečené 
prostredníctvom spoločnosti: Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928. 
Spravovanie stránky pre spoločnosť zabezpečuje externá osoba ako sprostredkovateľ, obchodné meno: Ing. Marek 
Štefunko, s miestom podnikania: Juraja Slottu 6475/39, 917 01 Trnava, IČO: 48 303 330. Osobné údaje sú 
sprístupňované aj orgánom verejnej správy a iným subjektom za účelom plnenia si zákonných povinností 
Prevádzkovateľa. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. 
 
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete 
kedykoľvek odvolať, a to písomným informovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese uvedenej vyššie alebo na 
adrese sídla združenia. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. 
 
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom môžete uplatniť nasledujúce práva: 

a) vyžiadať si informácie o Vašich osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom a tiež právo na prístup 
k Vašim osobným údajom, 

b) požadovať opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné, 
c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (po splnení podmienok stanovených právnymi 

predpismi), 
d) požadovať vymazanie Vašich osobných údajov získané na základe tohto súhlasu, 
e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním Vašich osobných údajov, 
f) na prenos osobných údajov Vám alebo inej osobe v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (po 

splnení podmienok stanovených právnymi predpismi), 
g) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, 

mailto:spolocnost.ssvpl@gmail.com


 

 

 2 

h) kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho aby to malo vplyv na zákonnosť 
spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu, 

i) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.  
 
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. 
 
 
 
 
V ...................... ,dňa .........................        ....................................................... 
                  Podpis dotknutej osoby 
 
 


