
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa z.
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 a poučenie dotknutých osôb 

(ďalej len „prehlásenie“)

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

NÁRODNÁ TRANSPLANTAČNÁ ORGANIZÁCIA, so sídlom Limbová 14, 833 03 BRATISLAVA,

IČO: 42267617,  ako  prevádzkovateľ  údajov  (ďalej  len  „prevádzkovateľ“)   týmto  v  súladu

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení  niektorých  zákonov  a  Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  2016/679

informuje o spracovaní osobných údajov a o právach dotknutých osôb.

2. Účely spracovania osobných údajov

     a) účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby

     b) ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby

     c) ochrana práv prevádzkovateľa alebo iných dotknutých osôb 

     d) ochrana majetku, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana

     e) archivovanie vedené na základe zákona

      f) vytváranie interných databáz, analýz, diagnostik, prognóz a štatistík

     g) dedičské konania podľa príslušných právnych predpisov

     h) výberové konania 

      i) plnenia zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa

3. Kategórie dotknutých osôb

     a) pacienti / klienti prevádzkovateľa – osoby vedené v evidencii darcov a/alebo príjemcov

     b) zamestnanci prevádzkovateľa vrátane externých spolupracovníkov 

     c) dopravcovia

     d) dodávatelia technológií a služieb

     e) návštevníci a osoby pohybujúce sa v areáloch prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované 

kamerovým systémom

      f) iné osoby, ktoré sú v zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi – sprostredkovatelia 

     g) uchádzači o zamestnanie

4. Kategórie osobných údajov, ktoré môžu byť predmetom spracovania

     a) adresné  a  identifikačné  údaje  slúžiace  na  jednoznačnú  a  nezameniteľnú  identifikáciu

dotknutej osoby (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého



pobytu,  IČ,  DIČ)  a  údaje  umožňujúce  kontakt  s dotknutou  osobou  (kontaktné  údaje  –  napr.

kontaktná  adresa,  číslo  telefónu,  číslo  faxu,  e-mailová  adresa  a  iné  podobné  informácie)

     b) popisné údaje (napr. bankové spojenie,  obrazový záznam z kamerového systému, ai.)

     c) zdravotnícke  informácie  a informácie  o zdravotnom  stave  dotknutých  osôb

     d) údaje spracúvané v rámci udeleného súhlasu a/alebo nesúhlasu zo strany dotknutých

osôb v súlade s platnou legislatívou (spracovanie fotografií,  zdravotníckych informácií,  použitia

osobných  údajov  za  účelom  rozvoja  ľudských  zdrojov,  podpisové  vzory,  fotokópie  dokladu

totožnosti za účelom identifikácie účastníka, ai.) 

5. Zdroje osobných údajov

     a) priamo od dotknutej osoby

     b) partneri prevádzkovateľa, ktorí sú nevyhnutní pre výkon činností prevádzkovateľa

     c) rodinní príslušníci dotknutej osoby

     d) kamerový systém

     e) verejne prístupné databázy, registre, zoznamy a evidencia (napr. evidencia obyvateľov, 

obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam ai.)

6.Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba prevádzkovateľovi

poskytuje,  a to  v  súvislosti  s oprávnením  prevádzkovateľa  stanoveným  najmä zákonom  

č. 317/2016 Z.z alebo ktoré prevádzkovateľ zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými

právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností.

7. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie  osobných  údajov  vykonáva  prevádzkovateľ,  prípadne  ním  poverený

sprostredkovateľ. Spracovanie je vykonávané v prevádzkach prevádzkovateľa, pobočkách a sídle

prevádzkovateľa jednotlivými poverenými zamestnancami,  príp.  spracovateľom. K spracovaniu

dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom pri osobných

údajoch  v  listinnej  podobe  pri  dodržaní  všetkých  bezpečnostných  zásad  pre  správu  a

spracovanie  osobných  údajov.  Za  týmto  účelom  prijal  prevádzkovateľ  technicko-organizačné

opatrenia  na  zaistenie  ochrany  osobných  údajov,  najmä  opatrenia,  aby  nemohlo  dôjsť  k

neoprávnenému  alebo  náhodnému  prístupu  k osobným  údajom,  ich  zmene,  zničeniu  alebo

strate,  neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu,  ale aj k inému zneužitiu

osobných  údajov.  Všetky  subjekty,  ktorým môžu  byť  osobnú  údaje  sprístupnené,  rešpektujú

právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych

predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

8. Kategórie príjemcov osobných údajov

     a) subjekty stanovené príslušnou legislatívou

     b) zdravotné poisťovne

     c) verejné ústavy – sociálna poisťovňa, zdravotnícke zariadenia 



     d) sprostredkovatelia alebo iní zmluvní partneri zaisťujúci čiastkové činnosti nutné pre 

komplexný výkon činností prevádzkovateľa

     e) štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými 

právnymi predpismi

     f) prípadne ďalší príjemcovia – podľa podmienok súhlasu udeleného zo strany dotknutej 

osoby (napr. odovzdanie osobných údajov do zahraničia – štáty EÚ) alebo podľa podmienok 

stanovených príslušnou legislatívou

9. Doba spracovania osobných údajov

V  súlade  s  lehotami  uvedenými  v  príslušných  interných  smerniciach,  najmä  v  spisovom  a

skartačnom poriadku  prevádzkovateľa  alebo  v  príslušných  právnych predpisoch.  Ide  o  dobu

nevyhnutne  nutnú  na  zaistenie  práv  a  povinností  plynúcich  zo  záväzkového  vzťahu,  aj  z

príslušných právnych predpisov.

10. Poučenie

Prevádzkovateľ spracúva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených

prípadov,  kedy  spracovanie  osobných  údajov  nevyžaduje  súhlas  dotknutej  osoby.  V  súlade

s platnou legislatívou môže prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutej osoby spracúvať tieto údaje:

     a) ak vykonáva spracovanie nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti prevádzkovateľa;

     b) ak je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá

osoba,  alebo  na  rokovanie  o uzatvorení  alebo  zmene  existujúcej  zmluvy;

     c) ak je  to nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej  osoby.  V tomto

prípade je potrebné bez zbytočného odkladu získať jej súhlas, ak je to možné. Ak súhlas nie je

daný,  musí  prevádzkovateľ  ukončiť  spracúvanie  osobných  údajov  a  údaje  zlikvidovať;

     d) ak  sa  jedná  o  oprávnene  zverejnené  osobné  údaje  v  súlade  so  zvláštnym právnym

predpisom. Tým však nie je dotknuté právo na ochranu súkromného a osobného života dotknutej

osoby;

     e) ak je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov správcu, príjemca

alebo  iné  dotknuté  osoby;  také  spracovanie  osobných  údajov  však  nesmie  byť  v  rozpore  s

právom  dotknutej  osoby  na  ochranu  jej  súkromného  ako  aj  osobného  života;

     f) ak poskytuje osobné údaje o verejne činnej osobe, funkcionárovi alebo zamestnancovi

verejnej správy, ktoré vypovedajú o jeho verejnej alebo úradnej činnosti, o jeho funkčnom alebo

pracovnom  zariadení;

     g) ak  sa  jedná  o  spracovanie  pre  účely  archívnictva  podľa  zvláštneho  zákona.

Prevádzkovateľ  informuje  dotknutú  osobu  o  jej  právach  uvedených  v §  19  ods.  1  a  2

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

zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 tým,

že  dotknutej  osobe  sprostredkováva  znenie  dotknutých  právnych  noriem  na  základe

žiadosti dotknutej osoby doručenej prevádzkovateľovi emailom na adresu:

gdpr@nto.sk 

mailto:gdpr@nto.sk


alebo písomne v listinnej podobe na adresu sídla prevádzkovateľa:

NÁRODNÁ TRANSPLANTAČNÁ ORGANIZÁCIA

Limbová 14

833 03 BRATISLAVA

Prístup dotknutej osoby k informáciám

(1) Ak požiada dotknutá osoba o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu 

prevádzkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať.

(2) Obsahom informácie je vždy oznámenie o:

     a) účelu spracovania osobných údajov,

     b) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji,

     c) povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak 

sú na základe tohto spracovania činené úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do 

práva a oprávnených záujmov dotknutej osoby,

     d) príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov.

(3) Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu 

neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

(4) Povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť informácie dotknutej osobe môže v mene 

prevádzkovateľ plniť sprostredkovateľ.

Ochrana práv dotknutej osoby 

(1) Každá  dotknutá  osoba,  ktorý  zistí  alebo  sa  domnieva,  že  prevádzkovateľ  alebo

sprostredkovateľ  vykonáva spracovanie jeho osobných údajov,  ktoré je v rozpore s ochranou

súkromného a  osobného života  dotknutej  osoby  alebo  v  rozpore  so zákonom,  hlavne ak  sú

osobné  údaje  nepresné  s  ohľadom  na  účel  ich  spracovania,  môže  dotknutá  osoba:

a) požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie,

b) požadovať,  aby  prevádzkovateľ  alebo  sprostredkovateľ  odstránil  takto  vzniknutý  stav.

Hlavne sa môže jednať o blokovanie,  vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných

údajov.

(2) Ak  je  žiadosť  dotknutej  osoby  uznaná  oprávnenou,  prevádzkovateľ  alebo

sprostredkovateľ odstráni okamžite závadný stav.

(3) Ak  prevádzkovateľ  alebo  sprostredkovateľ  nevyhovie  žiadosti  dotknutej  osoby,  má

dotknutá  osoba  právo  obrátiť  sa  priamo  na  Úrad  na  ochranu  osobných  údajov  (Úrad).

(4) Nie je vylúčené, aby sa dotknutá osoba obrátila so svojim podnetom na Úrad priamo.

V tejto súvislosti  je nutné,  aby dotknutá osoba jednoznačne preukázala,  že prevádzkovateľovi

alebo  sprostredkovateľovi  poskytla  svoje  osobné  údaje  správne,  pravdivo  a úplne.

(5) Ak vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov dotknutej osobe iná ako majetková

ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nároku podľa zvláštneho zákona. 

(6) Ak došlo pri spracovaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa k

porušeniu  povinností  uložených  zákonom,  zodpovedajú  za  nich  spoločne  a  nerozdielne.

(7) Prevádzkovateľ  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  informovať  sprostredkovateľa  o



žiadosti  dotknutej  osoby  a  o nutnosti  blokovaní,  opravy,  doplnení  alebo  likvidácii  osobných

údajov. To neplatí, ak je informovanie príjemcu nemožné alebo by vyžadovalo neúmerné úsilie.

Informácie o tom, aké osobné údaje o konkrétnej dotknutej osobe, akým spôsobom a za

akým účelom prevádzkovateľ spracúva, si môže dotknutá osoba vyžiadať:

a) emailom na adrese prevádzkovateľa:

gdpr@nto.sk 

b) písomne v listinnej podobe na adresu sídla prevádzkovateľa:

NÁRODNÁ TRANSPLANTAČNÁ ORGANIZÁCIA

Limbová 14

833 03 BRATISLAVA

Toto prehlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach prevádzkovateľa.

V Bratislave dňa 02. 01. 2019.

NÁRODNÁ TRANSPLANTAČNÁ ORGANIZÁCIA

mailto:gdpr@nto.sk
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